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2214
UCHWA£A Nr VI/28/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984
oraz art. 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 15, poz. 148) oraz uchwa³y Nr XII/74/99 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 26
padziernika 1999 r. w sprawie ustalania procedury
uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 12.012.372 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
2.502.684 z³
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
870.272 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
351.510 z³
4) ró¿ne op³aty  zezwolenia na alkohol
85.112 z³
5) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
1.152.660 z³
6) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
6.665.835 z³
7) pozosta³e dochody
384.299 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci

13.170.492 z³

w tym:
1) dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej
286.448 z³
2) dotacje dla instytucji kultury
200.000 z³
3) wydatki na finansowanie inwestycji
2.099.123 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2* do
uchwa³y bud¿etowej.
§3
Deficyt

1.158.120 z³
§4

Pokryciem deficytu bêdzie zaci¹gniêcie kredytu i po¿yczek
§5
Przyjmuje siê do wiadomoci przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabud¿etowej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 i 4*.
§6
1. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zleconych
gminie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz dotacje celowe, zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w wysokoci
1.152.660 z³
2. Szczegó³owy podzia³ dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrêbnionych na finansowanie zadañ zleconych gminie, okrela za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y bud¿etowej.
§7
Ustala siê:
 rezerwê ogóln¹ w kwocie
* Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.

119.877 z³
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na nieprzewidziane wydatki w wysokoci do 1% wydatków bud¿etu gminy.

§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§8
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y bud¿etowej.
§9

§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Prognoza d³ugu samorz¹du terytorialnego Gminy Dêbnica Kaszubska przedstawia za³¹cznik Nr 7*.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

§ 10
Wyodrêbnia siê wydatki dla so³ectw w wysokoci
28.572 z³
Wg za³¹cznika Nr 8*.

2215
UCHWA£A Nr VI/32/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z fnia 20 lutego 2003 r.

§ 11
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych 400.000 z³ zaci¹gniêtych przez Wójta
Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego niedoboru bud¿etu
gminy.
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) dysponowania rezerw¹ okrelon¹ w § 7 uchwa³y bud¿etowej,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
4) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorz¹du terytorialnego.

w sprawie podzia³u so³ectwa Dêbnica Kaszubska.
Na podstawie art. 5 ust 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984) oraz § 63,
64, 65, 66 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXXVI/219/01 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu
Gminy Dêbnica Kaszubska uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê podzia³u so³ectwa Dêbnica Kaszubska
obejmuj¹cego granice: Dêbnica Kaszubska, Grabin, Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Krzynia, Krzywañ, £ysomice, £ysomiczki, Skarszów Dolny, Skarszów Górny w wyniku którego tworz¹ siê so³ectwa:

Lp.

Nazwa so³ectwa

Siedziba so³ectwa

Granice so³ectwa

1.

Dêbnica Kaszubska

Dêbnica Kaszubska

Dêbnica Kaszubska, Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze,
Krzynia, £ysomice, £ysomiczki

2.

Krzywañ

Krzywañ

Krzywañ, Grabin

3.

Skarszów Górny

Skarszów Górny

Skarszów Górny, Skarszów Dolny

§3
So³ectwom, o których mowa w § 1 nadaje siê statuty
stanowi¹ce odpowiednio za³¹czniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

* Za³¹czników nr 6-8 nie publikuje siê.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/32/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 20 lutego 2003 r.
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Dêbnica Kaszubska stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Dêbnica Kaszubska.
§2
1. So³ectwo Dêbnica Kaszubska z siedzib¹ w Dêbnicy
Kaszubskiej jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Dêbnica Kaszubska.
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Poz. 2215

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Dêbnica Kaszubska dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 uchwa³y Nr XXXVI/219/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dêbnica Kaszubska,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wsie: Dêbnica Kaszubska, Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Krzynia, £ysomice, £ysomiczki.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad
komisje, okrelaj¹ce zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawia do konsultacji przez Radê Gminy projekty uchwa³ w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu bud¿etu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych uchwa³ Rady Gminy.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§ 10

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z
¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du
i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców
so³ectwa.

§6

§ 11

Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa Dêbnica Kaszubska nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§5

§7
Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swego grona so³tysa i Radê So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na
zebraniu wiejskim zwo³anym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Zebranie wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu
miesiêcznego wynagrodzenia ze rodków finansowych
pochodz¹cych z funduszy so³ectwa.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
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d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta Gminy,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta Gminy,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
o swej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w miesi¹cu.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
d) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
e) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci,
formu³uje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizacjê,
f) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnych,
g) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 16
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub do-

puci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o
odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maja wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 18
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta o pomoc którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§ 21
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy
wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy
do kontaktów z so³ectwem.
§ 22
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§ 23

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego
Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.
2. Postanowienie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci
mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 24
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê
obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoci przez uczestników zebrania uprawnionych
do g³osowania.
§ 25
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcia zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) og³oszenie wyników wyborów,
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 26
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 27
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 28
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przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielne zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienie koñcowe
§ 31
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§ 32
1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy, który pe³ni nadzór nad
So³ectwem.
2. Nadzór finansowy nad So³ectwem pe³ni Skarbnik Gminy.
§ 33
1. So³tys prowadzi inkaso zobowi¹zañ i innych nale¿noci finansowych gminy oraz ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami
prawa.
2. So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 34
Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu
Gminy do przeprowadzenia kontroli ca³okszta³tu dzia³alnoci so³ectwa. W kontrolach tych bierze udzia³ so³tys lub
cz³onkowie Rady So³eckiej.
§ 35
Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia dzia³alnoæ So³tysa.
§ 36
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez Radê Gminy
uchwa³y po uprzedniej konsultacji z organami So³ectwa.
§ 37
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VI/32/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 20 lutego 2003 r.

Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady So³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 29

§1

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Skarszów Górny stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
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2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Skarszów Górny.
§2
1. So³ectwo Skarszów Górny z siedzib¹ w Skarszewie
Górmym jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Dêbnica Kaszubska.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Skarszów Górny dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 uchwa³y Nr XXXVI/219/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dêbnica Kaszubska,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wsie: Skarszów
Górny, Skarszów Dolny
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad
komisje, okrelaj¹ce zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawia do konsultacji przez Radê Gminy projekty uchwa³ w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu bud¿etu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych uchwa³ Rady Gminy.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§ 10

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z
¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du
i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców
so³ectwa.

§6

§ 11

Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa Skarszów Górny nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§5

§7
Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swego grona so³tysa i Radê So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na
zebraniu wiejskim zwo³anym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Zebranie wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu
miesiêcznego wynagrodzenia ze rodków finansowych
pochodz¹cych z funduszy so³ectwa.
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§ 13

1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
e) Reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta Gminy,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta Gminy,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
o swej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w miesi¹cu.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
d) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
e) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci,
formu³uje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizacjê,
f) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnych,
g) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 16
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa.
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2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o
odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maja wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 18
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta o pomoc którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§ 21
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy
wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy
do kontaktów z so³ectwem.
§ 22
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
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2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§ 23
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego
Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.
2. Postanowienie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci
mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 24
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê
obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoci przez uczestników zebrania uprawnionych
do g³osowania.
§ 25
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcia zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) og³oszenie wyników wyborów,
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 26
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

§ 29
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielne zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienie koñcowe
§ 31
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§ 32
1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy, który pe³ni nadzór nad
So³ectwem.
2. Nadzór finansowy nad So³ectwem pe³ni Skarbnik Gminy.
§ 33
1. So³tys prowadzi inkaso zobowi¹zañ i innych nale¿noci finansowych gminy oraz ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami
prawa.
2. So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 34
Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu
Gminy do przeprowadzenia kontroli ca³okszta³tu dzia³alnoci so³ectwa. W kontrolach tych bierze udzia³ so³tys lub
cz³onkowie Rady So³eckiej.
§ 35
Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia dzia³alnoæ So³tysa.
§ 36

§ 27

Zmiana statutu wymaga podjêcia przez Radê Gminy
uchwa³y po uprzedniej konsultacji z organami So³ectwa.

Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 37

§ 28

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady So³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VI/32/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 20 lutego 2003 r.
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Krzywañ stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Krzywañ.
§2
1. So³ectwo Krzywañ z siedzib¹ w Krzywaniu jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy
Dêbnica Kaszubska.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Krzywañ dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 uchwa³y Nr XXXVI/219/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dêbnica Kaszubska,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wsie: Krzywañ, Grabin.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad
komisje, okrelaj¹ce zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§6
Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa Krzywañ nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawia do konsultacji przez Radê Gminy projekty uchwa³ w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu bud¿etu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych uchwa³ Rady Gminy.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z
¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du
i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców
so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, miesz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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kañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swego grona so³tysa i Radê So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na
zebraniu wiejskim zwo³anym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Zebranie wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu
miesiêcznego wynagrodzenia ze rodków finansowych
pochodz¹cych z funduszy so³ectwa.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
e) Reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta Gminy,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta Gminy,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
o swej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w miesi¹cu.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
d) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
e) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci,
formu³uje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizacjê,
f) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnych,
g) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 16
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maja wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 18
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta o pomoc którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§ 21
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy
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wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy
do kontaktów z so³ectwem.
§ 22
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§ 23
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego
Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.
2. Postanowienie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci
mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 24

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 27

Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 28
Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady So³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 29
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielne zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê
obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoci przez uczestników zebrania uprawnionych
do g³osowania.

1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy, który pe³ni nadzór nad
So³ectwem.
2. Nadzór finansowy nad So³ectwem pe³ni Skarbnik Gminy.

§ 25

§ 33

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcia zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) og³oszenie wyników wyborów,
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

1. So³tys prowadzi inkaso zobowi¹zañ i innych nale¿noci finansowych gminy oraz ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami
prawa.
2. So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.

§ 26

Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia dzia³alnoæ So³tysa.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VI
Postanowienie koñcowe
§ 31
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§ 32

§ 34
Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu
Gminy do przeprowadzenia kontroli ca³okszta³tu dzia³alnoci so³ectwa. W kontrolach tych bierze udzia³ so³tys lub
cz³onkowie Rady So³eckiej.
§ 35

§ 36
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez Radê Gminy
uchwa³y po uprzedniej konsultacji z organami So³ectwa.
§ 37
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr 33/IV/IV/2003
Rady Gminy Linia
dnia 26 lutego 2003 r.

katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 zm. z 2002 r.
Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984) zwana jest niniejszej
uchwale ustaw¹.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Linia w latach 20032007.

ROZDZIA£ II
prognoza wielkoci oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Linia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, zm. z 2002 r. Nr 168,
poz. 1383, nr 113, poz. 984) Rada Gminy Linia, uchwala,
co nastêpuje:

§3

§1
Uchwa³a niniejsza okrela:
1) prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne,
2) analizê potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z
podzia³em na kolejne lata,
3) planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej,
5) sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
6) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7) wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty modernizacji lokali budynków wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi, których gmina jest
jednym ze wspó³w³acicieli a tak¿e wydatki inwestycyjne,
8) opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-

Jedn.
miary
szt.
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Wymiana pokryæ dachowych i remont konstrukcji bud.
bud.
3. Docieplenie cian
lokal
4. Wymiana wewnêtrznych instalacji elektrycznych
szt.
5. Malowanie klatek schodowych
lokal
6. Wymiana tynków wewnêtrznych
lokal
7. Wymiana pod³óg
lokal
8. Wymiana urz¹dzeñ w sanitariatach

Lp

Nazwa zadania

1. Planuje siê zmniejszenie wielkoci zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez sprzeda¿ dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych.
Iloæ lokali mieszkalnych:
Rok 2003  27 lokali.
Rok 2004  18 lokali.
Rok 2005  17 lokali.
Rok 2006  16 lokali.
Rok 2007  15 lokali.
2. Planuje siê poprawê stanu technicznego budynków
uzyskuj¹c rodki przewidziane w rozdziale VII niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
§4
1. Po dokonanym przegl¹dzie stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy ustala siê na potrzeby remontowe i modernizacyjne w nastêpuj¹cych rodzajach
robót:
1) wymianie stolarki okiennej  48 sztuk,
2) wymiana i remonty pokryæ dachowych i konstrukcji  2 budynki,
3) roboty dociepleniowe cian budynków  1 budynek,
4) wymiana wewnêtrznych instalacji elektrycznych budynków  10 lokali,
5) malowanie klatek schodowych  4 klatki,
6) wymiana tynków wewnêtrznych  1 lokal,
7) wymiana pod³óg  1 lokal,
8) wymiana urz¹dzeñ w sanitariatach  2 lokale.
2. Planuje siê oprócz konserwacji bie¿¹cych dokonanie
w latach 2003-2007 remontów i modernizacji zasobów
mieszkaniowych Gminy odpowiadaj¹cych mo¿liwoci¹
finansowym, w rozmiarach:

2003

2004

2005

2006

2007

Razem

4
1
1
1
-

14
1
1
4
1

12
3
-

12
2
2
-

4
1
-

48
2
1
10
4
1

1

1
1

-

-

-

1
2

Uwagi
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ROZDZIA£ IV
Planowana sprzeda¿ lokali
§5

W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje siê
zwiêkszenie sprzeda¿y lokali mieszkalnych bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Linia w latach 2003-2007 nastêpuj¹co:
 Rok 2003  9,
 Rok 2004  1,
 Rok 2005  1,
 Rok 2006  1,
 Rok 2007  0.
ROZDZIA£ V
Zasady polityki czynszowej
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
1) za lokale mieszkalne,
2) za lokale socjalne.
§7
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku i remontów, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, op³aty za utrzymanie czystoci, energiê elektryczn¹ i ciepln¹ czêci wspólnych.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
3. Op³aty zwi¹zane z dostaw¹ wody oraz za odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych od 1 lipca 2003 r. rozliczane mog¹ byæ bezporednio pomiêdzy najemc¹ a dostawc¹ tych mediów i us³ug.
§8
Ustala siê co nastêpuje:
1. Jeden raz w roku w lokalach bêdzie nastêpowa³a podwy¿ka czynszu w uwzglêdnieniem wymogów okrelonych art. 9 ust. 3 ustawy pocz¹wszy od 1 marca 2003 r.
do czasu uzyskania stawki czynszu równej 3% wartoci odtworzonego lokalu.
2. Jako lokal standardowy do okrelenia wysokoci czynszu przyjmuje siê lokal wyposa¿ony w centralne ogrzewanie, ³azienkê i w. c. Czynnikiem podwy¿szaj¹cym
stawkê czynszu jest dostarczanie do lokalu ciep³ej wody
a czynnikami obni¿aj¹cymi stawkê czynszu s¹
 lokal bez centralnego ogrzewania,
 lokal bez ³azienki albo bez wspólnej u¿ywalnoci ³azienki,
 lokal bez w.c.,
 lokal bez instalacji wodnej,
 lokal bez instalacji kanalizacyjnej,
 lokal w suterenie lub na poddaszu,
 lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki albo
do remontu kapitalnego ze wzglêdu na z³y stan techniczny albo mieszkanie, w którym ze wzglêdu na z³y
stan techniczny podstemplowano stropy,
 lokal z kuchnia albo wnêk¹ kuchenn¹ bez owietlenia naturalnego,
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 lokal jednoizbowy (bez kuchni, wnêki kuchennej albo
kuchni wspólnej),
 mieszkania na terenie so³ectw.
3. Pocz¹wszy od 1 marca 2003 r. stawki czynszu najmu
lokali socjalnych bêd¹ ustalane w wysokoci 45% najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30%.
§9
Okrela siê podzia³ obowi¹zków zwi¹zanych ze stosunkiem najmu pomiêdzy wynajmuj¹cym a najemc¹ lokalu
w zasobach komunalnych Gminy Linia wg nastêpuj¹cych
zasad:
1. Najemcy lokali wchodz¹cy w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Linia s¹ zobowi¹zani do pokrywania
kosztów n/w prac:
a) naprawy i konserwacji pod³óg, posadzek, p³ytek ceramicznych oraz wymiana wyk³adzin pod³ogowych,
b) naprawy i konserwacji okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi
wejciowych do lokalu od strony wewnêtrznej,
c) naprawy i konserwacji pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o., trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien,
brodzików, mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych w które lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z wymian¹,
d) naprawy i konserwacji osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
e) naprawy, konserwacje i wymiany eta¿owego centralnego ogrzewania, jeli nie zosta³o ono zainstalowane na koszt najemcy,
f) naprawy, konserwacji i wymiany przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych a¿ do pionów zbiorczych,
g) konserwacji balkonów i pomieszczeñ gospodarczych przynale¿nych do lokali, z naprawami i wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach w³¹cznie,
h) usuniêcia skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku spowodowanych przez najemcê lub cz³onków
jego gospodarstwa domowego albo odwiedzaj¹ce
go osoby.
2. Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
a) utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku mieszkañców,
b) naprawy instalacji wyposa¿enia technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy, a w szczególnoci  naprawy i wymiany wewnêtrznych instalacji
wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników
(z wy³¹czeniem zaworów, termoregulatorów, podzielników ciep³a),
c) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej
i drzwiowej, pod³óg posadzek oraz tynków jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z winy
najemcy.
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§ 10
1. Je¿eli wynajmuj¹cy dokona³ w lokalu ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu, czynsz ulega podwy¿szeniu nie zale¿nie od podwy¿ek przewidzianych
w § 8 pkt 1.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego czynsz
zmniejsza siê zgodnie z czynnikami obni¿aj¹cymi stawki
czynszu.
3. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników wymienionych w ust. 1 i 2.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Linia.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

§ 11
Czynsz najmu p³acony jest z góry 10 dnia ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.
§ 12
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

2217
ZARZ¥DZENIE Nr 7/2003
Starosty Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w 2003 r.

ROZDZIA£ VI
ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
Gminy Linia

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.)  na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem:

§ 13

§1

Podstawowym ród³em finansowania gospodarki
mieszkaniowej bêd¹ wp³ywy z tytu³u czynszu najmu lokali mieszkalnych, u¿ytkowych.

Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w 2003 r. w kwocie 1.613,14 z³.

ROZDZIA£ VII
Wysokoæ wydatków w latach 2003-2007
na mieszkaniowy zasób Gminy Linia
§ 14
Wysokoæ wydatków w latach 2003-2007 na cele zwi¹zane z kosztami zarz¹du, remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu Gminy okrela siê nastêpuj¹co:
 w 2003 r.  45.900,00 z³,
 w 2004 r.  36.720,00 z³,
 w 2005 r.  34.680,00 z³,
 w 2006 r.  32.640,00 z³,
 w 2007 r.  25.500,00 z³.
ROZDZIA£ VIII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê mieszkaniowego
zasobu Gminy Linia
§ 15
1. Zad³u¿ony najemca uzyskuje ulgê z tytu³u zad³u¿enia
wed³ug zasad okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ w formie
umorzenia d³ugu w ca³oci lub w czêci, jeli dobrowolnie wyrazi zgodê na proponowan¹ przez wynajmuj¹cego zamianê zajmowanego lokalu na lokal mieszkalny mniejszy b¹d o ni¿szym standardzie technicznym.
2. Najemca wed³ug zasad okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹
mo¿e korzystaæ z ulgi i bonifikat przy zakupie zajmowanego przez siebie lokalu b¹d budynku.

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
A. Gappa

2218
UCHWA£A Nr V/44/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie za³o¿enia i okrelenia obwodu Gimnazjum
w Szymankowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 17 ust4,
art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 60 ustawy z dnia 7 wrzenia 2002 r.
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.,
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65), art. 18
ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 26, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Gdañsku, Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
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§1

§4

Z dniem 1 wrzenia 2003 r. zak³ada siê Gimnazjum
w Szymankowie ul. Boh.Wrzenia 1939 nr 14 zwane dalej szko³¹ publiczn¹.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§2
Obwód szkolny obejmuje miejscowoci: Szymankowo, Starynia, Lichnówki I i Lichnówki II.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

§3
Organizacjê szko³y okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y*.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2219
UCHWA£A Nr V/45/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Szymankowie.
Na podstawie art. 62 i art. 61 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 26,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora
Owiaty w Gdañsku, Rada Gminy Lichnowy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Szymankowie z po³¹czenia Szko³y Podstawowej w Szymankowie i Gimnazjum w Szymankowie.
§2
Organizacjê Zespo³u Szkó³ okrela statut, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lichnowy.
* Za³¹czników nie publikuje siê.

2220
UCHWA£A Nr V/46/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu publicznego Szko³y Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej im.Edyty Czoskówny w Szymankowie ul.Boh. Wrzenia 14 nastêpuj¹cy obwód obejmuj¹cy miejscowoci: Szymankowo, Staryniê, Lichnówki I i Lichnówki II.
§2
W Uchwale Nr IV/50/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia
5 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej im.Edyty Czoskówny w Szymankowie § 2 otrzymuje brzmienie:
Do obwodu szko³y nale¿¹: Szymankowo, Starynia,
Lichnówki I i Lichnówki II.
§3
Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel
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UCHWA£A Nr V/47/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum w Lichnowach.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz.
329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,
z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt
8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 26, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dla Gimnazjum w Lichnowach ul. Zwyciêstwa 15 nastêpuj¹cy obwód obejmuj¹cy miejscowoci:
D¹browa, Lichnowy, Lichnówki, Parszewo, Porendowo
i Tropiszewo.
§2
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr IV/
48/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia 5 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obowdu publicznego Gimnazjum
w Lichnowach.

poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej im.Stefana ¿eromskiego w Lichnowach ul.Zwyciêstwa 15 nastêpuj¹cy
obwód obejmuj¹cy miejscowoci: D¹browa, Lichnowy,
Lichnówki, Pordenowo, Parszewo i Tropiszewo.
§2
W Uchwale Nr IV/51/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia
5 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej im.Stefana ¯eromskiego w Lihnowach § 2 otrzymuje brzmienie:
Do obwodu szko³y nale¿¹: D¹browa, Lichnowy, Lichnówki, Pordenowo, Parszewo i Tropiszewo.
§3
Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

§3
W Uchwale Nr IV/44/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia
5 marca 1999 r. w sprawie z³o¿enia i organizacji Gimnazjum w Lichnowach § 2 otrzymuje brzmienie:
Obwód szkolny obejmuj¹ miejscowoci: D¹browa,
Lichnowy, Lichnówki, Parszewo, Porendowo i Tropiszewo.
§3
Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2222
UCHWA£A Nr V/48/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu publicznego Szko³y Podstawowej im. Stefana ¯eromskiego w Lichnowach.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,

2223
UCHWA£A Nr V/50/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum w Lisewie Malborskim.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê dla Gimnazjum w Lisewie Malborskim
nastêpuj¹cy obwód obejmuj¹cy miejscowoci: Borêty,
Borêty I, Borêty II, Lisewo Malborskie.
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§2

§3

Z dniem 1 wrzenia 2003 r. traci moc Uchwa³a Nr IV/
49/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia 5 marca 1999 r. w
sprawie okrelenia obwodu publicznego Gimnazjum w
Lisewie Malborskim.

Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§3
W Uchwale Nr IV/45/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia
5 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia i organizacji Gimnazjum w Lisewie Malborskim § 2 otrzymuje brzmienie:
Obwód szkolny obejmuje miejscowoci: Borêty, Borêty
I, Borêty II, Lisewo Malborskie.
§4
Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2224
UCHWA£A Nr V/51/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu publicznego Szko³y Podstawowej im. Bohaterów Wrzenia 1939 r. w Lisewie Malborskim.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej im.Bohaterów
Wrzenia 1939 r. w Lisewie Malborskim ul.10 Marca 51
nastêpuj¹cy obwód obejmuj¹cy miejscowoci: Borêty,
Borêty I, Borêty II, Lisewo Malborskie.
§2
W Uchwale Nr IV/52/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia
5 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej im Bohaterów Wrzenia 1939 r. w Lisewie Malborskim § 2 otrzymuje brzmienie:
Do obwodu szko³y nale¿¹: Borêty, Borêty I, Borêty II,
Lisewo Malborskie.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2225
UCHWA£A Nr V/60/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Parszewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 26, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom na terenie wsi Parszewo, zgodnie z za³¹czonym szkicem graficznym, tj.
 ulica Brzozowa (g³ówna ulica biegn¹ca wzd³u¿ wsi Parszewo),
 ulica Osiedlowa (ulica biegn¹ca wzd³u¿ osiedla by³ego zak³adu rolnego w Parszewie).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2226
UCHWA£A Nr VII/46/2003 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie likwidacji Zak³adu Us³ug
Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zak³adu bud¿etowego w jednostkê bud¿etow¹ i utworzenia jednostki bud¿etowej o tej samej nazwie.
Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8
marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 174, poz. 1591 zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 4 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. 1997 r. 106, poz.
679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, 2002 r.
Nr 113, poz. 984) po zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki
Gospodarczej i Komisji Finansowo-Bud¿etowej, Rada
Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
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§1
W Uchwale Nr XIII/121/99 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 28 padziernika 1999 r. w sprawie likwidacji Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie
zak³adu bud¿etowego w jednostkê bud¿etow¹ i utworzenia jednostki bud¿etowej o tej samej nazwie: Zak³ad Us³ug
Komunalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule uchwa³y skrela siê w jednostkê bud¿etow¹,
2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 2.1.Przedmiotem dzia³alnoci Zak³adu Us³ug Komunalnych jest:
a) sprz¹tanie miasta,
b) utrzymanie we w³aciwym stanie eksploatacyjnym infrastruktury technicznej,
c) dokonywanie rozbiórek budynków komunalnych i innych budowli,
d) prowadzenie, eksploatacja, utrzymanie targowisk miejskich i miejsc handlu tymczasowego,
e) wykonywanie funkcji inkasenta do poboru op³at targowych na targowiskach i pobierania op³at za korzystanie z targowisk,
f) utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich i parkingów,
g) organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, miejskich robót publicznych i prac spo³ecznie u¿ytecznych.
h) prowadzenie prac estetyzacyjnych miasta,
i) prowadzenie prac w ramach Akcji Zima,
j) wspó³organizacja imprez miejskich,
k) realizowanie zadañ zaplecza technicznego
zak³adu,
l) inna dzia³alnoæ z zakresu gospodarki komunalnej zlecana przez Prezydenta Miasta.
2. Zak³ad Us³ug Komunalnych bêdzie sklasyfikowany w bud¿ecie gminy miejskiej Tczew
w dziale 900 Gospodarka Komunalna
i Ochrona rodowiska rozdz. 900095.
3. Nadaje siê nowy statut Zak³adu Us³ug Komunalnych w Tczewie stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Tczewie:
1) statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXIII/
242/92 z dnia 25 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Zak³adu Us³ug Komunalnych w formie zak³adu bud¿etowego i jego nowelizacje,
2) § 1 uchwa³y Nr XVIII/118/95 z dnia 23 listopada 1995 r.
zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie utworzenia Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Tczewie w formie zak³adu bud¿etowego,
3) § 1 ust. 2 uchwa³y Nr XXIII/150/96 z dnia 28 marca
1996 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie utworzenia
Zak³adu Us³ug Komunalnych w Tczewie w formie zak³adu bud¿etowego,
4) za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XIII/121/99 z dnia 28 padziernika 1999 r. w sprawie likwidacji Zak³adu Us³ug
Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zak³adu bud¿etowego w jednostkê bud¿etow¹ i utworzenie jednostki bud¿etowej o tej samej nazwie,

5) uchwa³a Nr XXIII/199/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Tczewie w formie zak³adu bud¿etowego.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/46/2003 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 r.
STATUT
Zak³adu Us³ug Komunalnych w Tczewie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tczewie jest jednostk¹
bud¿etow¹ powo³an¹ Uchwa³¹ Nr XIII/121/99 z dnia
28 padziernika 1999 r. w sprawie likwidacji Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zak³adu bud¿etowego i utworzenia jednostki bud¿etowej o tej samej nazwie.
2. Tworzony Zak³ad nosi nazwê:
Zak³ad Us³ug Komunalnych.
§2
Zak³ad Us³ug Komunalnych, zwany dalej ZAK£ADEM
dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 115, poz. 1014 z pon. zm.).
3. Uchwa³y Nr XIII/121/99 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie likwidacji Zak³adu Us³ug Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zak³adu bud¿etowego
i utworzenia jednostki bud¿etowej o tej samej nazwie: Zak³ad Us³ug Komunalnych.
4. Niniejszego statutu.
5. Ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
§3
Siedzib¹ ZAK£ADU jest miasto Tczew.
Rozdzia³ II
Przedmiot dzia³alnoci ZAK£ADU
§4
1. Sprz¹tanie miasta:
 place, ulice, chodniki, parkingi i inne tereny nale¿¹ce do gminy miejskiej.

Poz. 2226
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2. Infrastruktura techniczna:
 naprawa, konserwacja, wymiana urz¹dzeñ technicznych na terenie miasta oraz miejsc pamiêci.
3. Rozbiórki:
 budynków komunalnych i innych budowli.
4. Targowiska:
 ul. Targowa:
 bie¿¹ca eksploatacja i utrzymanie oraz pobieranie op³at targowych,
 ul. ¯wirki:
 administrowanie targowiskiem, bie¿¹ca eksploatacja, konserwacja urz¹dzeñ, naprawy, eksploatacja szaletów, pobieranie op³at,
 utrzymanie instalacji energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o.,
 rozliczanie za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹, wodê
i c.o. dzier¿awców boksów, pawilonów i innych
podmiotów korzystaj¹cych z mediów ZUK,
 tymczasowe miejsca handlu:
5. Szalety miejskie:
 bie¿¹ca eksploatacja, utrzymanie, naprawy, pobieranie p³at oraz dba³oæ o nale¿yty stan sanitarny.
6. Organizacja, prowadzenie i rozliczanie prac zlecanych
przez Prezydenta Miasta, przy udziale powiatowego
Urzêdu Pracy oraz realizacja postanowieñ s¹dowych
w zakresie:
 zatrudniania osób w ramach miejskich robót publicznych,
 zatrudniania osób w ramach robót publicznych,
 zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych,
 zatrudniania osób skazanych przez s¹dy do prac spo³ecznie u¿ytecznych.
7. Estetyzacja miasta:
 wystrój wi¹teczny w zakresie iluminacji wietlnych,
 oflagowywanie miasta z okazji wi¹t narodowych
i lokalnych oraz rocznic,
 przygotowywanie i wyposa¿enie w odpowiedni
sprzêt miejsc obchodzonych rocznic i uroczystoci,
 monta¿ i demonta¿ okolicznociowych banerów.
8. Akcja Zima:
 przygotowanie i zakup sprzêtu i materia³ów,
 systematyczne usuwanie skutków opadów niegu
i go³oledzi na ulicach, placach, chodnikach, parkingach i przystankach,
 oczyszczanie ulic, chodników i placów z piasku pozimowego.
9. Imprezy miejskie i inne:
 przygotowanie terenów i obiektów do imprez kulturalnych, rozrywkowych, festiwali organizowanych
przez TCK, TCSiT i inne podmioty na terenie miasta,
 transport i monta¿ sprzêtu,
 doprowadzenie instalacji elektrycznych i wodnych,
 wyposa¿enie w inny drobny sprzêt i urz¹dzenia,
 uprz¹tniêcie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenów i obiektów po zakoñczonych imprezach.
10. Zaplecze techniczne:
 eksploatacja sprzêtu transportowego,
 naprawy i konserwacje sprzêtów, maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi oraz urz¹dzeñ technicznych na terenie miasta,
 wykonywanie ró¿nych prac lusarskich, spawalniczych, budowlanych, hydraulicznych itp. dla potrzeb wszystkich rodzajów dzia³alnoci zak³adu,
 utrzymanie we w³aciwym stanie technicznym bazy
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oraz wykonywanie wszystkich zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ prac na terenie ca³ego miasta.
11. Pozosta³e dzia³ania zak³adu:
 wykonywanie prac porz¹dkowych i innych w zwi¹zku z interwencjami, poleceniami i zleceniami otrzymywanymi od Prezydenta Miasta i innych osób
przez niego upowa¿nionych,
 wspó³udzia³ w organizacji i przygotowaniach do:
 Obchodów Dni Tczewa,
 Obchodów Dni Ziemi Tczewskiej,
 Corocznej Akcji Sprz¹tania wiata,
 Imprez organizowanych przez TCSiT.
Rozdzia³ III
Organizacja ZAK£ADU
§5
1. ZAK£ADEM kieruje dyrektor przy pomocy podleg³ych
mu zastêpców i pracowników dzia³aj¹cych w granicach
ich uprawnieñ.
2. Kierownik powo³uje i odwo³uje zastêpców i g³ównego ksiêgowego.
§6
1. Kierownika ZAK£ADU powo³uje i odwo³uje Prezydent
Miasta.
2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym kierownika ZAK£ADU jest
Prezydent Miasta.
3. Kierownik ZAK£ADU jest kierownikiem zak³adu pracy
w rozumieniu Kodeksu Pracy.
4. Kierownik ZAK£ADU dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta.
5. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa wymienionego w ust. 4 potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta.
§7
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ ZAK£ADU sprawuje Prezydent Miasta, który:
a) zatwierdza schemat organizacyjny i regulamin ZAK£ADU,
b) dokonuje ocen prawid³owoci dzia³ania ZAK£ADU,
c) sprawdza wykonanie zaleceñ z przeprowadzonych
kontroli przez instytucje do tego upowa¿nione i podejmuje stosowne w tym przedmiocie dzia³ania.
§8
1. Do obowi¹zków i uprawnieñ kierownika ZAK£ADU
nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie ZAK£ADU i sk³adanie w jego imieniu wi¹¿¹cych owiadczeñ,
b) organizowanie dzia³alnoci statutowej,
c) stworzenie warunków prawid³owego rozwoju ZAK£ADU,
d) dokonywanie oceny efektywnoci dzia³ania na podstawie analiz i informacji oraz podejmowanie wi¹¿¹cych decyzji maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoci i zapewnienie optymalnego wykorzystywania rodków,
e) wydawanie zarz¹dzeñ wewnêtrznych,
f) nadzorowanie spraw zg³oszonych w trybie skarg
i wniosków,
g) okrelanie zakresu obowi¹zków i uprawnieñ dla podleg³ych pracowników,
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h) koordynowanie dzia³alnoci zastêpców i kierowników
bezporednio podleg³ych komórek organizacyjnych,
i) organizowanie systemu kontroli wewnêtrznej,
j) organizowanie i kierowanie dzia³alnoci¹ w zakresie
obronnoci kraju przy pomocy wyznaczonych i upowa¿nionych pracowników oraz zgodnie z przepisami
dotycz¹cymi ochrony informacji niejawnych.

2. Plan rzeczowo-finansowy ZAK£ADU zatwierdza Prezydent Miasta.
3. Kontrolê gospodarki finansowej w imieniu Prezydenta
sprawuje Skarbnik Gminy.

§9

§ 14

1. W zakresie polityki gospodarczej i planowania ZAK£AD:
a) sporz¹dza plany rzeczowo-finansowe
b) prowadzi dzia³alnoæ w oparciu o plany rzeczowofinansowe
2. W zakresie zatrudnienia i p³ac  ZAK£AD:
a) prowadzi racjonaln¹ politykê zatrudnienia i p³ac
b) prowadzi dzia³alnoæ socjalno-bytow¹ w ramach posiadanego funduszu socjalnego i mieszkaniowego
c) prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników
3. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji ksiêgowej  ZAK£AD:
a) prowadzi racjonaln¹ politykê finansow¹
b) prowadzi rachunkowoæ oraz sporz¹dza na jej podstawie sprawozdawczoæ finansow¹ a tak¿e analizy
ekonomiczne
4. W zakresie nadzoru i kontroli  ZAK£AD:
a) prowadzi kontrolê wewnêtrzn¹ zarówno funkcjonaln¹ jak i instytucjonaln¹
b) zapewnia ochronê mienia oraz informacji niejawnych
5. W zakresie obronnoci kraju  ZAK£AD organizuje dzia³alnoæ wed³ug zasad wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
przepisów prawnych w tym zakresie. Kontrole dzia³alnoci okrelonej w punkcie 5 wykonuj¹ organy uprawnione do sprawowania nadzoru nad ZAK£ADEM, Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miejskiego oraz
okrelone przepisami ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Wydawane przez kierownika ZAK£ADU decyzje i zarz¹dzenia nie mog¹ naruszaæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa i postanowieñ niniejszego statutu.
2. Zmiany i uzupe³nienia do postanowieñ niniejszego statutu wymagaj¹ odrêbnej uchwa³y Rady Miejskiej w
Tczewie.
3. Za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu
odpowiedzialny jest kierownik jednostki bud¿etowej.
4. Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 10
Stosunki prawne miêdzy ZAK£ADEM a innymi podmiotami gospodarczymi regulowane s¹ na podstawie
zawartych miêdzy nimi umów lub na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
§ 11
Do dokonywania czynnoci prawnych samodzielnie
w imieniu ZAK£ADU upowa¿niony jest jego kierownik
dzia³aj¹cy w granicach udzielonego pe³nomocnictwa.
Rozdzia³ IV
Mienie i gospodarka finansowa ZAK£ADU
§ 12
Mienie w postaci bazy i zaplecza technicznego oraz
pozosta³e mienie ruchome stanowi w³asnoæ gminy miejskiej Tczew i jest przekazane ZAK£ADOWI do prowadzenia jego statutowej dzia³alnoci. Gospodaruj¹c w/w mieniem ZAK£AD zapewnia jego nale¿yt¹ ochronê i racjonalne wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
§ 13
1. Podstawa gospodarki finansowej ZAK£ADU jest roczny plan rzeczowo-finansowy obejmuj¹cy dochody
i rozchody oraz stan rodków obrotowych i rozliczenia z bud¿etem gminy.

Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe

2227
UCHWA£A Nr V/52/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Czersk za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu za 2002 r. Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ przedstawione przez Burmistrza Czerska sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002 stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2228
UCHWA³£A Nr V/57/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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Poz. 2228
§1

1. Gmina nabywa nieruchomoci gruntowe:
a) na w³asnoæ w drodze:
 umowy kupna  sprzeda¿y,
 zamiany,
 przyjêcia darowizny,
 zasiedzenia,
 komunalizacji,
b) w u¿ytkowanie wieczyste,
c) w dzier¿awê,
d) w u¿yczenie.
2. Nabycie nieruchomoci przez Gminê nastêpuje w celu
realizacji zadañ w³asnych i zadañ zleconych.
3. O nabyciu nieruchomoci na rzecz Gminy decyduje
Burmistrz w formie zarz¹dzenia z uwzglêdnieniem rodków przeznaczonych na ten cel w uchwale bud¿etowej.
4. Zakup lub dzier¿awa nieruchomoci na rzecz Gminy
nastêpuje w drodze bezprzetargowej, o ile z treci planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ¿e jest
ona przeznaczona na realizacjê zadañ publicznych.
§2
1. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy mog¹ byæ
przedmiotem zbycia w drodze:
a) sprzeda¿y,
b) oddania w u¿ytkowanie wieczyste,
c) zamiany,
d) darowizny,
e) najmu,
f) dzier¿awy,
g) u¿yczenia,
h) oddania w trwa³y zarz¹d,
i) wk³adu niepieniê¿nego do spó³ek,
j) przekazania tworzonym przedsiêbiorstwom i fundacjom.
2. Nieruchomoci gminne mog¹ byæ obci¹¿one ograniczonymi prawami rzeczowymi przez ustanowienie:
a) u¿ytkowania,
b) s³u¿ebnoci,
c) zastawu,
d) hipoteki.
Ustanowienie na nieruchomoci ograniczonego prawa
rzeczowego nastêpuje na podstawie zarz¹dzenia Burmistrza z wyj¹tkiem ustanowienia zastawu i hipoteki, które
wymagaj¹ uprzedniej zgody Rady Miejskiej wyra¿onej
w formie uchwa³y.
3. W przypadkach okrelonych w § 2 ust. 1 pkt d, i, j niniejszej uchwa³y, zbycie nieruchomoci wymaga
uprzedniej zgody Rady Miejskiej, wyra¿onej w formie
uchwa³y.
4. Przeznaczenie nieruchomoci do zbycia lub ich obci¹¿enie w formach przewidzianych w § 2 ust. 1 z zastrze¿eniem ust. 3, nastêpuje na podstawie zarz¹dzenia
Burmistrza.

Dziennik Urzêdowy
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b) organizacjom zrzeszaj¹cym dzia³kowców, z przeznaczeniem na pracownicze ogrody dzia³kowe,
c) poprzedniemu w³acicielowi lub jego nastêpcy
prawnemu, je¿eli nieruchomoæ zosta³a od niego
przejêta przed dniem 5 grudnia 1990 r.
d) na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego,
e) kocio³om i zwi¹zkom wyznaniowym maj¹cym uregulowane stosunki z Pañstwem, na cele dzia³alnoci sakralnej.
2. Przepis § 3 ust. 1 stosuje siê odpowiednio do bonifikaty pierwszej op³aty i op³at rocznych w odniesieniu do
nieruchomoci gruntowych oddawanych w u¿ytkowanie wieczyste.
3. Wysokoæ bonifikaty, o której mowa w ust. 1 i 2 nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% ceny ustalonej zgodnie z
art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
§4
Przy sprzeda¿y lub oddawaniu w u¿ytkowanie wieczyste gruntów na cele okrelone w § 3 ust. 1, a tak¿e gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
zbywanych na rzecz podmiotów, dla których dzia³alnoæ
w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest dzia³alnoci¹ statutow¹ i których dochody w ca³oci przeznacza
siê na t¹ dzia³alnoæ, zap³ata mo¿e byæ na wniosek nabywcy roz³o¿ona na raty p³atne przez okres do 10 lat z
odsetkami w wysokoci 50% stopy redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§5
Wydzier¿awianie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ gminy z przeznaczeniem na dzia³alnoæ gospodarcz¹ nastêpuje wy³¹cznie w drodze przetargu.
§6
Zakoñczenie dwóch kolejnych przetargów na dzier¿awê nieruchomoci wynikiem negatywnym uprawnia Burmistrza do oddania nieruchomoci w dzier¿awê w drodze bezprzetargowej.
§7
Oddanie nieruchomoci w dzier¿awê mo¿e nast¹piæ
na okres nie d³u¿szy ni¿ 15 lat.
§8
Nieruchomoæ gruntowa mo¿e byæ przedmiotem u¿yczenia w szczególnoci w przypadku jej przeznaczenia na
realizacjê zadañ publicznych lub gdy bior¹cym w u¿yczenie jest osoba czy instytucja prowadz¹ca dzia³alnoæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, owiatow¹, wychowawcz¹.
§9
Umowy u¿yczenia zawiera siê na okres nie d³u¿szy ni¿
15 lat.

§3

§ 10

1. Upowa¿niæ Burmistrza do udzielenia bonifikaty od ceny
nieruchomoci sprzedawanej w trybie bezprzetargowym:
a) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹, owiatow¹, naukow¹, badawczo 
rozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo  turystyczn¹, na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zarobkow¹,

Traci moc uchwa³a Nr XLII/301/98 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie okrelenia
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci
gruntowych oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy
ni¿ trzy lata.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2229
UCHWA£A Nr V/62/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2228, 2229, 2230, 2231

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gniewano uchwala, co
nastêpuje:
§1
W paragrafie 5 c, ust. 1, lit. C Statutu Gminy Gniewino
(t.j. Uchwa³a Nr 271/2002 Zarz¹du Gminy Gniewino z dnia
16 wrzenia 2002 r.) skrela siê s³owa P³ywalnia Kryta
w Gniewinie i zastêpuje siê s³owami Gniewiñskie Centrum Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji w Gniewinie
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

§1
W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
cieków na obszarze gminy Czersk, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr III/26/02 Rady Miejskiej w Czersku z
dnia 19 grudnia 2002 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 dodaje siê pkt 5 o brzmieniu: 5) niezawodne
dzia³anie przy³¹czy wodoci¹gowych do zaworu za
wodomierzem g³ównym lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie w³¹cznie oraz przy³¹czy
kanalizacyjnych do pierwszej studzienki na przykanaliku, licz¹c od kana³u ulicznego lub, w przypadku
jej braku, do granicy posesji odbiorcy us³ug.
2) w § 3 ust. 1 pkt 7 skrela siê zapis dotychczasowy,
zastêpuj¹c go zapisem o brzmieniu:
,,niedokonywania zmian w posiadanych przy³¹czach
i instalacjach wodoci¹gowych, skutkuj¹cych pogorszeniem warunków eksploatacji sieci, a w konsekwencji poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
3) w § 3 ust. 2 skrela siê zapis dotychczasowy, zastêpuj¹c go zapisem o brzmieniu:
,,Odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji wodoci¹gowych oraz, z zastrze¿eniem § 2 pkt 5, instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
§2

2231
UCHWA£A Nr 50/IV/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu dzier¿awnego za grunty dzier¿awione na cele rolne, stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gniewano uchwala, co
nastêpuje
§1
1. Ustala siê roczne stawki czynszu dzier¿awnego za 1 ha
gruntu dzier¿awnego na cele rolne wyra¿one w kwintalach ¿yta.
2. Wysokoæ stawek okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Do przeliczeñ czynszu dzier¿awnego przyjmuje siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów roku poprzedniego, og³oszona w Monitorze Polskim
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
§3

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2230
UCHWA£A Nr 45/III/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewino.

Nie ustala siê czynszu od:
 gruntów pod wodami nieprzydatnymi do rybackiego
wykorzystania,
 gruntów pod ciekami wodnymi,
 u¿ytków rolnych klasy VI z
 nieu¿ytków.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz
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Poz. 2231, 2232, 2233, 2234

Za³¹cznik Nr 1
Rady Gminy Gniewino
do uchwa³y Nr 50/IV/2003
z dnia 31 stycznia 2003 r.
Stawki czynszu dzier¿awnego
wyra¿one w q ¿yta za 1 ha gruntu
1. Grunty orne:
Klasa I  3,78
Klasa II  3,45
Klasa IIIa  3,09
Klasa IIIb  2,58
Klasa IVa  2,1
Klasa IV b  1,56
Klasa V  0,9
Klasa VI  0,36
2. U¿ytki zielone:
Klasa I  3,78
Klasa II  3,09
Klasa III  2,4
Klasa IV  1,74
Klasa V  0,9
Klasa VI  0,3
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2233
UCHWA£A Nr 54/IV/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o Samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gneiwino uchwala, co nastêpuje:
§1
W paragrafie 5 c, ust. 1 lit. C Statutu Gminy Gniewino
(t.j. Uchwa³a Nr 271/2002 Zarz¹du Gminy z dnia 16 wrzenia 2002 r.) skrela siê s³owo Kultury. Nazwa jednostki bud¿etowej po zmianie brzmi: Gniewiñskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Gniewinie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

2232
UCHWA£A Nr 61/V/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Gniewino
nr 277/XXXV/2001 z dnia 5 padziernika 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stypendialnego oraz powo³ania Komisji Stypendialnej.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gniewano uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Gniewino Nr 277/XXXV/2001
z dnia 5 padziernika 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stypendialnego oraz powo³ania Komisji Stypendialnej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
Do stypendium maj¹ prawo uczniowie za wyniki w nauce:
 za I semestr klasy II,
 za II semestr klasy II,
 za I semestr klasy III.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

2234
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug w rejonie ulicy
Koszaliñskiej w Cz³uchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu us³ug w rejonie ulicy Koszaliñskiej w Cz³uchowie,
w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje obszar czêci dzia³ek nr 109/3, nr 109/5
i nr 109/8, po³o¿ony w pó³nocnej czêci miasta Cz³uchów,
po po³udniowo  zachodniej stronie ulicy Koszaliñskiej,
w niedalekiej odleg³oci od pó³nocno  zachodniej granicy administracyjnej miasta.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren us³ug komunikacji, oznaczony na rysunku planu liter¹ U.
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§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia
i sposób zagospodarowania terenu;
5) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie standardów jakoci rodowiska okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren us³ug, oznaczony na rysunku planu liter¹ U.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê obiektów us³ugowych zwi¹zanych z komunikacj¹ samochodow¹ i zapleczem technicznym motoryzacji oraz innych obiektów us³ugowych (w tym
handlowych, gastronomicznych itp.) wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi, w których bêdzie
prowadzona dzia³alnoæ spe³niaj¹ca wymóg okrelony w ust. 4 pkt 1;
2) przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora, na dzia³alnoæ hotelarsk¹ lub inn¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ podró¿nych;
3) przebudowê, rozbudowê, remonty, modernizacjê,
zmianê sposobu u¿ytkowania lub rozbiórkê istniej¹cych obiektów;
4) budowê obiektów gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do innych
obiektów  tworz¹cych z nimi jednolite bry³y architektoniczne;
5) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹, gastronomiczn¹ itp.) spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w
ust. 4 pkt 1;
6) realizacjê parkingu dla samochodów osobowych
i ciê¿arowych;
7) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz:
1) uwzglêdnienia w fazie projektowania i realizacji in-
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westycji w³aciwoci geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;
2) pozostawienia co najmniej 30% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) uwzglêdnienia przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹cych i projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu;
4) wyznaczenia miejsca do czasowego gromadzenia
odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ³atwego wywozu na
teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy 
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) wykonania zabezpieczeñ na wypadek awarii przed
przedostawaniem siê do gruntu truj¹cych substancji m. in. z parkuj¹cych samochodów;
6) wykonania zabezpieczeñ maj¹cych na celu ograniczenie emisji elementów powoduj¹cych uci¹¿liwoæ
dla rodowiska, w szczególnoci ha³asu, dobranych
odpowiednio do ich róde³;
7) odprowadzania wód opadowych z po³aci dachowych bezporednio do gruntu w granicach terenu
lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.
4. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) wszelka dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg
zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych,
aby spe³nione zosta³y wymagania ochrony rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn.
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza
granice zewnêtrzne terenu, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e
powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej
s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora
lub hotelarskiej  pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami;
2) nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ugobiorców, a dla funkcji mieszkaniowej co
najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo;
3) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wy³¹cznie z przylegaj¹cego od strony pó³nocno  zachodniej terenu
us³ug komunikacji (istniej¹cej stacji paliw)  wprowadza siê zakaz wjazdu i wyjazdu z drogi krajowej
nr 25 (ulicy Koszaliñskiej) poprzez czêæ dzia³ki nr
109/3 znajduj¹c¹ siê poza granicami uchwalenia planu (po³o¿on¹ bezporednio przy ulicy Koszaliñskiej).
6. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków  maks. II kondygnacje + poddasze u¿ytkowe lub maks. 12,0 m dla du¿ego obiektu z dachem p³askim;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów maks.
1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 50° lub wielospadowe o nachyleniu po³aci j.w. 
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w uzasadnionych przypadkach, na du¿ych obiektach
us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich;
4) wszystkie obiekty w granicach terenu musz¹ stanowiæ
zwarty uk³ad funkcjonalno  przestrzenny.
§7
Grunty rolne objête granic¹ uchwalenia planu przeznacza siê na cele nierolnicze.
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, dróg,
placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu lub odbiornika winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
3. cieki nale¿y odprowadziæ projektowanymi kolektorami do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
4. Doprowadzenie energii elektrycznej projektowan¹ lini¹ kablow¹ elektroenergetyczn¹ n.n. od stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu. Nale¿y wyst¹piæ do gestora sieci z wnioskiem o podanie warunków przy³¹czenia.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ szybkiego przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
5. W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.: energia elektryczna, olej opa-³owy lub gaz ziemny).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Cz³uchowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/37/89 Miejskiej Rady Narodowej w
Cz³uchowie z dnia 25 padziernika 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 1, poz. 1 z dnia 16 stycznia 1990 r. z pón.
zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Sugier

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian niektórych uchwa³.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:
§1
W zwi¹zku ze zmian¹ organu wykonawczego gminy
oraz przejciem dotychczasowych zadañ i kompetencji
zarz¹du gminy na burmistrza dokonuje siê nastêpuj¹cych
zmian w obowi¹zuj¹cych uchwa³ach Rady Miejskiej w
Czarnem:
1) Nr XXXV/184/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie
pierwszeñstwa w nabywaniu lokali zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu, udzielania bonifikat oraz stawki procentowej op³aty adiacenckiej
zmienionej uchwa³¹ XI/53/99 z dnia 30 czerwca
1999 r. i Nr XXXVI/83/02 z dnia 26 lutego 2002 r.,
2) Nr XI/51/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji, sposobu jej
rozliczenie oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
3) Nr XI/52/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie okrelenia procedury uchwalenia bud¿etu, szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu,
4) Nr XXI/1110/00 z dnia 15 wrzenia 2000 r w sprawie
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki wyp³acania niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,
szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego,
5) Nr XXI/111/00 z dnia 15 wrzenia 2000 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach
oraz przyznania zwolnieñ od obowi¹zku realizacji
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin,
zajêæ dydaktycznych i wychowawczych,
6) Nr XXIX/157/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na prowadzenie szko³y publicznej zmienionej uchwa³¹ nr XXXIII/169/01 z dnia
29 padziernika 2001 r.,
7) Nr XXXI/162/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie
ustalenia punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów, zmienionej uchwa³¹ Nr XLI/2001/02 z dnia 9 lipca 2002 r.,
8) Nr XXXI/163/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie
ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placó-
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wek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla ludnoci zmienionej uchwa³¹ Nr XLI/2002/02 z dnia 9 lipca 2002 r.,
Nr XXXV/180/02 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci,
NrXXXVI/1181/02 z dnia 26 luty 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Czarne,
Nr XXXVI/182 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czarne w latach 2002-2006,
Nr XXXVIII/190/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
Nr XLIV/211/02 z dnia 8 padziernika 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków zapisy Zarz¹d Gminy b¹d Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy u¿yte w ró¿nych przypadkach zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami Burmistrz Gminy
§2

W uchwale Nr XXXV/187/98 Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania oraz obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najem na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata zmienionej uchwa³¹ Nr XI/54/99 z dnia
30 czerwca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 i 2 zapisy uchwa³y Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê zapisem zarz¹dzenia Burmistrza Gminy,
2) u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami Burmistrz Gminy.
§3
W uchwale Nr XXIX/156/01 Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wykonywania przez
organ prowadz¹cy szko³y zadañ z zakresu awansu zawodowego nauczycieli wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w 1 § pkt 2 zapis na wniosek Burmistrza Zarz¹d Gminy zastêpuje siê zapisem Burmistrz,
2) w § 2 zapis Zarz¹d Gminy  w drodze uchwa³y
zastêpuje siê zapisem Burmistrz zarz¹dzeniem,
3) u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami Burmistrz Gminy a wyrazy Urzêdu Gminy zastêpuje siê wyrazami Urzêdu Miasta
i Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2236
UCHWA£A Nr IX/180/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospoda-

rowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 248/20, 250/1 do
250/5, 250/7 do 250/15, 250/23, 354, 355 i czêæ dzia³ek
nr 250/17 i 250/19 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 248/20, 250/1 do 250/5, 250/7
do 250/15, 250/23, 354, 355 i czêæ dzia³ek nr 250/17
i 250/19 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo, dzia³ki przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe.
Dotychczasowe przeznaczenie  tereny budownictwa
letniskowego.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 1/I.3 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
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przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê na terenie o symbolu MN w przypadku rozbudowy wysokoæ budynków
nie mo¿e przekraczaæ 9m od poziomu terenu do kalenicy, przy poziomie posadowienia parteru do 0,50 m
nad poziomem terenu, a powierzchnia zabudowy przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki. Dach dwuspadowy
o spadku 40o-45o.
Dla terenu o symbolu MN1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych,
b) maksymalny procent zabudowy: 30%,
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9,0 m
poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu.
d) dopuszcza siê budowê gara¿y,
e) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z istniej¹cej drogi dojazdowej KD,
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach,
wywóz na sk³adowisko odpadów z którego korzysta gmina.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni,
2) teren po³o¿ony jest w zasiêgu Kartuskiego Obszaru
chronionego Krajobrazu obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w rozporz¹dzeniu nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. nr 27, poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. nr 59/98 poz. 294),
3) ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci
w wysokoci 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2237
UCHWA£A Nr IX/181/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 748/6, 748/7
i 748/8 we wsi Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,4500 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 748/6, 748/7 i 748/8, po³o¿onego we
wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERE-
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NU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°45°),musi mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce
ognia,
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ KL,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo 
jezdnym KX,
 8,0 m od linii lasu,
i) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
KX  ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KL  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej (linia rozgraniczaj¹ca przebiegaæ powinna w odleg³oci 1,0 m od istniej¹cego gazoci¹gu).
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki ci¹giem pieszo  jezdnym
KX.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazu przewodowego na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej

odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
obszar po³o¿ony jest w:
a) otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone
w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 59, poz. 294),
b) zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia
wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni.
Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji
nr O-V-7226/1/93 Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.),
c) zasiêgu strefy ograniczeñ wysokoci zabudowy lotniska cywilnego Trójmiasto.
1.6.USTALENIA INNE:
a) zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski (G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹. Odpowiednie uwarunkowania okreli Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr IX/182/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 757/8 we wsi
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,1187 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 757/8, po³o¿onego we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê
na:
 teren us³ug turystyki.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
UT  teren us³ug turystyki; adaptacja istniej¹cej zabudowy:
a) terenowe urz¹dzenia sportowe i rekreacyjne,
b) wyklucza siê realizacjê nowej zabudowy, dopuszcza siê jedynie jej modernizacjê,
c) program parkingowy zwi¹zany z funkcj¹ us³ugow¹, wyliczony wg wskanika:
 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie
mniej ni¿ 1 mp/1 obiekt us³ugowy,
 1 mp/10 zatrudnionych,
 miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
KL  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci normatywnej 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki drog¹ lokaln¹ KL i drog¹
dojazdow¹ KD.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
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sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazu przewodowego,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.
(Decyzja nr 0-V-7726/1/93),
b) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia
okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
1.6.USTALENIA INNE:
a) zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski (G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹. Odpowiednie uwarunkowania okreli Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2239
UCHWA£A Nr VI/56/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 180/7, obrêb Chmielno, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,20 ha obejmuj¹cego czêæ dzia³ki 180/7, po³o¿onego we wsi Chmielno
w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê na:
 siedlisko rolnicze.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki

schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MR  teren wolno stoj¹cej zabudowy zagrodowej,
obejmuj¹cej budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, przestrzeñ komunikacyjn¹ i ogród przydomowy:
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹ KD,
która powinna byæ poszerzona do 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Ze wzglêdu na ukszta³towanie
terenu poszerzenie drogi powinno byæ wykonane
na terenie dzia³ki nr 182,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo
do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,do czasu jego realizacji  rozwi¹zania lokalne,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów
obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do
gruntu w granicach dzia³ki, z terenu parkingu
wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ
ropopochodnych przed odprowadzeniem do
gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
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f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
c) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24 czerwca 1999 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska,
obszar ochronny GZWP  111 podlega ochronie,
jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 15
kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62 z pón.
zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
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3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2240
UCHWA£A Nr VI/57/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 422, obrêb Chmielno, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139, zmiany z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 1,0700 ha obejmuj¹cego dzia³kê 422, po³o¿onego we wsi Chmielno w
gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê na:
 us³ugi rzemios³a, handlu i gastronomii.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projekto-
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wanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
UR, UH, UG  us³ugi rzemios³a, handlu i gastronomii
 powierzchnia dzia³ki  minimum 1500,0 m2,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu,
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê lokalizacjê funkcji dodatkowej 
mieszkalnej, w ograniczonym zakresie, integralnie
zwi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,
b) 4,0 m od osi istniej¹cej linii napowietrznej.
KD  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej o numerze ewidencyjnym 421 do szerokoci
normatywnej 10,0 m.
KW  teren przeznaczony na poszerzenie dróg wewnêtrznych o numerach ewidencyjnych 418/1; 420
do szerokoci 8,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu drog¹ dojazdow¹ KD,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
poszczególnych dzia³ek; dla terenów us³ugowych
miejsca parkingowe nale¿y przewidzieæ w iloci
wyliczonej wg wskanika:
 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie
mniej ni¿ 1mp/1 obiekt us³ugowy:
 1 mp/10 zatrudnionych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,

d) odprowadzanie wód opadowych:
 z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych: dróg, placów manewrowych i parkingów, przed odprowadzaniem
do odbiornika lub sieci kanalizacji deszczowej
wody opadowe musz¹ byæ oczyszczone; na odprowadzanie wód do gruntu lub cieku wodnego
nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aciwego organu.
Wyklucza siê odprowadzanie wód opadowych
na teren dzia³ek s¹siednich;
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji wed³ug grup asortymentowych 
na wysypisko mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek,
 odpady niebezpieczne dla rodowiska (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ na wysypisku odpadów niebezpiecznych.
Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek; od strony dzia³ki nr 419/2 nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 20,0 m.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
c) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24.06.99 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska, obszar
ochronny GZWP  111 podlega ochronie, jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.

 5973 

Poz. 2240, 2241
§5

Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2241
UCHWA£A Nr VI/58/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 151/15, 151/16,
151/18, obrêb Garcz, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,1800 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 151/15, 151/16, 151/18, po³o¿onego
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we wsi Garcz w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê na:
 siedlisko ogrodnicze.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MR  siedlisko ogrodnicze  jeden budynek mieszkalny oraz plantacje drzew i krzewów owocowych.
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad
poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej;
b) 100,0 m od linii brzegowej jeziora.
KD  droga dojazdowa  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej 10,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu drog¹ dojazdow¹ KD,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci
kanalizacji sanitarnej,
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c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24.06.99 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska, obszar
ochronny GZWP  111 podlega ochronie, jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 18
lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,

2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2242
UCHWA£A Nr VI/59/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 75/4; 75/3, obrêb Miechucino, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139, zmiany z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 1,4300 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 75/4 i 75/3, po³o¿onego we wsi Miechucino w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza
siê na:
 siedlisko rolnicze z funkcj¹ us³ug agroturystyki.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balko-
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nów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MR, UT  siedlisko rolnicze z funkcj¹ us³ug agroturystyki:
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 8,0 m od osi istniej¹cej linii napowietrznej,
b) 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej.
KL  droga lokalna  dojazd do terenu dzia³ki.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu zapewniony jest z istniej¹cej drogi,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloci wyliczonej wg wskanika:
 1 mp/1 pokój pensjonatowy,
 2 mp/10 zatrudnionych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych:
 z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych, dróg i parkingów,
przed odprowadzaniem do odbiornika lub sieci
kanalizacji deszczowej wody opadowe musz¹
byæ oczyszczone.
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
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f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych:  po segregacji wed³ug grup asortymentowych na wysypisko mieci,
za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina £eby w KPK. Obowi¹zuj¹ tu
zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd.
Nr 5/94, 11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94
poz. 139, Nr59/98, poz. 294 i poz. 295),
b) obszar po³o¿ony przy trasie linii kolejowej Pruszcz
 Kartuzy  Lêbork. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 476), zmiana z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 52
poz. 627).
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2243
UCHWA£A Nr XI/99/03
Rady Gminy Puck
z dnia 7 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y XL/105/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki
op³aty administracyjnej na terenie Gminy Puck.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), art. 18 i art. 19
pkt 1d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze
zm.) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Uchwa³ê Nr XL/105/01 Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej na terenie Gminy Puck
w ten sposób, ¿e w § 1 dodaje siê po pkt 4, pkt 5:
5) za sporz¹dzenie wypisu ze studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Puck  45,- z³
i pkt 6: za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu ze studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck  100,-z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

Gdañsk, dnia 16 padziernika 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD820/1288-A/10/2003/II/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 sierpnia 2003 r.
Pana Zdzis³awa Rudnickiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Potêgowie
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770850720
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a,
które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 30
listopada 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/920/1288/N/3/2000/MJ
z dnia 13 padziernika 2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/132/1288/U/
OT-1/98/AR z dnia 6 padziernika 1998 r.
w dniu 6 sierpnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych, okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ zosta³y uwzglêdnione wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w okresie stosowania taryfy.
Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych X w
uwzglêdniono przede wszystkim wzrost uzasadnionych
kosztów energii elektrycznej oraz op³at za korzystanie ze
rodowiska.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
zgodnie z przepisem § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.

wieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Zdzis³aw Rudnicki
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Dar¿yñska 1
76-230 Potêgowo
2. Pan
Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
Zdzis³aw Rudnicki
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Dar¿yñska 1
76-230 Potêgowo
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 16 padziernika 2003 r.
Nr OGD- 820/1288-A/10/2003/II/SK

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz za-

padziernik 2003 r
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach
lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Zdzis³aw Rudnicki prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Potêgowie, ul. Dar¿yñska 1, zwany dalej PEC,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy zawartej
z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em
ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody
w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których

wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
B. U¿yty w taryfie skrót oznacza:
nr 1 ród³o ciep³a zlokalizowane w Potêgowie, przy
ul. Dar¿yñskiej 1, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa sta³ego (mia³u wêgla kamiennego).
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/920/1288/N/3/2000/MJ
z dnia 13 padziernika 2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/132/1288/U/
OT-1/98/AR z dnia 6 padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA I  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez
PEC.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

GRUPA ODBIORCÓW I.
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

j.m.
roczna

z³/MW

rata
miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
z³/MW
rata
miesiêczna
z³/GJ
z³/punkt
pomiarowy

roczna
rata
miesiêczna

NETTO

BRUTTO*

82 517,98

100 671,94

6 876,50

8 389,33

22,53
11,03
7 641,87

27,49
13,46
9 323,08

636,82

776,92

2,06

2,51

74,94

91,43

6,25

7,62

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie PEC
wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
Z. Rudnicki
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ZARZ¥DZENIE Nr 9
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 17 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia granicy l¹dowej dla morskiej przystani ¯egluga Gdañska w Gdyni.
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1502) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Granicê przystani morskiej ¯egluga Gdañska w Gdyni od strony l¹du ustala siê, jak nastêpuje:
1) poczynaj¹c od punktu 1, po³o¿onego na dzia³ce nr
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5)

6)
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21/2 (ME  mapa ewidencyjna 136), na krawêdzi Nabrze¿a Pomorskiego w odleg³oci 337,9 m od pó³nocnego wierzcho³ka Nabrze¿a Wejciowego, po³o¿onego pomiêdzy polerem nr 22 i 23, granica przystani biegnie na odcinku 7,6 m w kierunku po³udniowym, prostopadle do linii Nabrze¿a Pomorskiego do styku z budynkiem Dworca Morskiego w punkcie 2, po³o¿onego
na dzia³ce nr 10/2 (ME 136);
w punkcie 2 granica przystani skrêca w kierunku zachodnim, równolegle do krawêdzi nabrze¿a na odcinku 24,7 m wzd³u¿ lica budynku Dworca Morskiego do
punktu 3, zlokalizowanego w jego pó³nocno-zachodnim naro¿niku;
od punktu 3 granica przystani skrêca na pó³noc na
odcinku ok. 2,75 m w kierunku krawêdzi nabrze¿a do
punktu 4;
w punkcie 4 granica skrêca ponownie w kierunku zachodnim, biegnie równolegle do nabrze¿a na odcinku
106,8 m, do punktu 5;
w punkcie 5 granica przystani skrêca na odcinku 6,16 m
w kierunku pó³nocnym w obrêbie dzia³ki nr 21/2 (ME
136) i dochodzi do odwodnej krawêdzi nabrze¿a do
punktu 6, po³o¿onego pomiêdzy polerem nr 33 i 34;
od punktu 6 granica przystani biegnie na odcinku
131,5 m w kierunku wschodnim, wzd³u¿ krawêdzi Na-

brze¿a Pomorskiego, dochodz¹c do punktu pocz¹tkowego 1;
7) nieod³¹czn¹ czêci¹ przystani ¯egluga Gdañska jest
czêæ budynku Dworca Morskiego po³o¿onego na dzia³ce nr 10/2 (ME 136), wyznaczona przez punkty: A  B 
C  D  3  2 (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ niniejszego zarz¹dzenia jest mapa
w skali 1:1000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2.
2. Mapa, o której mowa w ust. 1, jest dostêpna do wgl¹du w Urzêdzie Morskim w Gdyni oraz w Urzêdzie Miasta Gdyni.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
z up. kpt. ¿.w. A. Królikowski
Z-ca Dyrektora
ds. Inspekcji Morskiej
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