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492
UCHWA£A Nr XXV/385/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 232/2 we wsi
£apalice, gmina Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Miejska
w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. U. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³¹ Nr XLII/112/93/z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3),
obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 232/2, po³o¿onej we wsi £apalice, gmina Kartuzy, dotychczas stanowi¹c¹ rezerwê

pod us³ugi i drogê  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
Wies £apalice
1. Karta terenu: Nr 11.002
za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia:
czêæ dzia³ki Nr 232/2
w³asnoæ: prywatna
powierzchnia 0,62 ha
3. Funkcja:
MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami nieuci¹¿liwymi
KD  wewnêtrzna droga dojazdowa
4. Warunki urbanistyczne:
W granicach opracowania przewiduje siê 5 dzia³ek budowlanych zabudowy jednorodzinnej z mo¿liwoci¹
lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych:
 budynki o wysokich walorach architektonicznych nawi¹zuj¹cych do tradycji historycznych,
 wysokoæ budynków 1,5 kondygnacji naziemnych,
 wysokoæ posadowienia parteru maks. 0,60 cm licz¹c w najwy¿ej po³o¿onym punkcie terenu,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu zbli¿onym do 45°
z kalenicami na osi budynków,
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 9,0 m tak jak
na rysunku planu
5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  zapewnienie dojazdu do dzia³ek z projektowanej drogi wewnêtrznej,
 wobec bardzo zró¿nicowanej konfiguracji terenu objêtego opracowaniem, przed wydaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych dzia³ek, nale¿y opracowaæ oraz zatwierdziæ projekt drogi wewnêtrznej ³¹cznie ze zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 219,
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6.
7.
8.
9.
10.

 woda  z wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków do zbiornika szczelnego,
 odprowadzenie wód opadowych  na w³asny teren,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie w³asne z preferencj¹ paliw niskoemisyjnych,
 odpady komunalne  na wysypisko gminne.
Parkingi:
 miejsca parkingowe dla funkcji us³ugowej wy³¹cznie w granicach w³asnych dzia³ek
Warunki konserwatorskie:
 nie wystepuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wystepuj¹
Stawka procentowa:
 30%
Strefy:
 wobec przebiegu przez dzia³kê Nr 232/2 trasy gazoci¹gu wysokiego cinienia Dn 150 mm relacji
Grzybno  Garcz, granicê opracowania terenu dzia³ek przewidziano w odleg³oci 5,0 m na stronê od
gazoci¹gu oraz lokalizacjê buydnków w odleg³oci
min. 20,0 m od gazoci¹gu.
§3

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, sporz¹dzony w skali 1:500 oznaczony Nr 11.002
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce terenu o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci  30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. U. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z pón. zm.) w granicach ustalonych niniejszym planem
miejscowym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

493
UCHWA£A Nr XXVI/390/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kie³pino, dzia³ka nr 385/2.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. U. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³¹ Nr XLII/112/93/z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 43); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 30, poz. 156; uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr
XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 1, poz. 3), obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka nr 385/2, po³o¿onej we wsi Kie³pino,
przeznaczonej dotychczas pod rolnictwo  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami nieuci¹¿liwymi.
§2
1. Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zago-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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spodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszar, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne;
d) istniej¹cy obiekt adaptowany.
§4
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu MN/U ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
1. Funkcja terenu:
Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji
us³ug nieuci¹¿liwych
2. Zasady parcelacji terenu:
Dopuszcza siê wydzielenie w obrêbie ca³ego obszaru
maks. 3 dzia³ek budowlanych, w tym jedna z dzia³ek 
pod istniej¹cy budynek mieszkalny i maks. 2 dodatkowe dzia³ki pod zabudowê projektowan¹.
Powierzchnia dzia³ki budowlanej powinna wynosiæ co
najmniej 1000 m2.
3. Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki.
4. Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
a) maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
b) maks. poziom posadowienia parteru: +0,6 m ponad poziomem terenu,
c) maks. wysokoæ budynku do kalenicy: 10,0 m,
d) dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°,
e) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu,
f) obiekt istniej¹cy  mo¿liwoæ adaptacji w istniej¹cej
formie.
5. Obs³uga komunikacyjna
a) obs³uga komunikacyjna obszaru objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie bezporednio z dróg przyleg³ych,
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
6. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) aposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic
parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich
otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ; Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59,
poz. 294),
b) zalecane jest nawi¹zanie formami architektonicznymi budynków do stylistyki regionalnej-kaszubskiej,
c) zaleca siê ochronê istniej¹cych na dzia³ce drzew.

d) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie,
e) ewentualne uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z prowadzonej
dzia³alnoci us³ugowej nie mog¹ wykraczaæ poza
granice dzia³ki budowlanej,
f) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy),
b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN,  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach,
c) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê,
d) pod³¹czenia telefonów:  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci,
e) gospodarka wodno-ciekowa:
 zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej
 na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
 cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki;
 odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo
 do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
f) gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych
i przygotowania posi³ków.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ nr XI/54/90
Rady Narodowej i Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z pón. zm.).
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§7

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
a) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
b) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
c) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust.2 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
d) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 , który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Malborku na
rok 2001.
Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad
ustalania dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na finansowania lub dofinansowanie zadañ w³asnych powiatu z
zakresu pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 47, poz. 468) oraz
na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopadfa
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 19,
poz. 238) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania w danym roku
kalendarzowym mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej
w Malborku w wysokoci 1.706,00 z³, s³ownie: tysi¹c siedemset szeæ z³otych 00/100.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Grzanko
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ZARZ¥DZENIE Nr 5/2001
Starosty Bytowskiego
z dnia 26 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Parchowie
w roku 2001.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopadfa 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 19,
poz. 238) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Parchowie zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
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ZARZ¥DZENIE Nr 54/2001
Starosty Kartuskiego
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopadfa 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 19,
poz. 238) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1

Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Parchowie w roku 2001 w
wysokoci 2.268,00 z³ (s³ownie z³otych: dwa tysi¹ce dwiecie szeædziesi¹t osiem).

Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie na rok 2001 w
kwocie 1.934,00 z³.

§2

§2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
L. Pa³asz
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ZARZ¥DZENIE Nr 34/2001
Starosty Powiatu Malborskiego
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania

Starosta
J. Kwiecieñ
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ZARZ¥DZENIE Nr 55/2001
Starosty Kartuskiego
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopadfa 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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poz. 414, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 19,
poz. 238) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy zarz¹dzam, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy na rok 2001 w kwocie 1.872,00 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Kwiecieñ
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UCHWA£A Nr XXVI/168/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 marca 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXIV/162/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy Gardeja na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz zgodnie z art. 112
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i
Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Gardei uchwala, co
nastêpuje:
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UCHWA£A Nr XXVI/169/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie utworzenia so³ectwa Ot³ówko.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz § 6
ust. 1 i 2 Statutu Gminy Gardeja uchwa³y Nr XVI/100/2000
Rady Gminy w Gardei z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie
uchwalenia statutu gminy Gardeja (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 64, poz. 392) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dotychczasowych dwóch so³ectw:
1. B¹dki wy³¹cza siê miejscowoæ Czachówek.
2. Ot³owiec wy³¹cza siê miejscowoæ Ot³ówko tworz¹c
nowe so³ectwo o nazwie Ot³ówko.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy Gardeja na rok 2001
w wysokoci
10.042.596 z³
na skutek ich zwiêkszenia o kwotê
4.000 z³
Szczegó³owy wykaz zmian planu dochodów zawiera
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy Gardeja na rok 2001
w wysokoci
10.104.596 z³
na skutek ich zwiêkszenia o kwotê
4.000 z³
Szczegó³owy wykaz zmian planu wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Dokonuje siê przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
Szczegó³owy wykaz zmian planu wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.

*Za³¹czników Nr 1 i 2 do uchwa³y nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XXXIV/220/2001
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr 212/1 i 221 oraz czeci dzia³ki Nr 176, 220, 222 i 231 we wsi Pa³ubice, gmina
Sierakowice
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1994 r.
Nr 89, poz. 415, zm. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
Nr 111, poz. 726) oraz zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 50
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r.
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Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775) Rada Gminy w Sierakowicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/42/90 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 16, poz. 131 z pón. zm.) obejmuj¹cy ni¿ej wymienione dzia³ki we wsi Pa³ubice gmina Sierakowice, dotychczas przeznaczone na cele rolnicze:
 dzia³kê Nr 212/1 oraz czêci dzia³ek Nr 220 i 231 
pod zabudowê ubojni drobiu i przetwórstwa rolnospo¿ywczego,
 dzia³kê Nr 221 oraz czêæ dzia³ki Nr 231  pod us³ugi
rzemios³a uci¹¿liwego,
 czêci dzia³ek Nr 222 i 231  pod drogê gminn¹ (uporz¹dkowanie po³¹czenia drogi gminnej z drog¹ wojewódzk¹),
 czêæ dzia³ki Nr 176  pod zak³ad mechaniki pojazdowej.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
Wies Pa³ubice
1. Karta terenu: Nr Z.002
za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia:
dzia³ka Nr 212/1
pow. 1,28 ha
czêæ dzia³ki Nr 220
pow. 0,0550 ha
czêæ dzia³ki Nr 231
pow. 0,0320 ha
w³asnoæ: prywatna, gminna, Skarb Pañstwa
3. Funkcja:
RPU  teren ubojni drobiu i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego
4. Warunki urbanistyczne:
 formê architektoniczn¹ obiektu o charakterze przemys³owym maks. wkomponowaæ w krajobraz,
 wysokoæ budynku  1 kondygnacja naziemna,
 poziom posadowienia posadzki parteru ca 0,30 m
ponad poziom terenu,
 dachy symetryczne o nachyleniu nie przekraczaj¹cym 30°,
 kalenica zasadnicza równoleg³a do drogi wojewódzkiej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy tak jak na rysunku
planu:
 od granicy z drog¹ wojewódzk¹ Nr 214  Sierakowice  Lêbork  £eba  20,0 m,
 od granicy pó³nocnej 30,0 m (las).
5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  obs³uga komunikacyjna z drogi gminnej (Nr rej. gruntu 220)  wjazd i wyjazd oraz z drogi
wojewódzkiej Nr 214  wyjazd,
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na zasadach okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
 odprowadzenie cieków bytowych z czêci socjalnej, cieków technologicznych i porz¹dkowych do
czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego cieki do oczyszczalni cieków w Sierakowicach  do zbiornika szczelnego,

6.
7.
8.

9.
10.

Dziennik Urzêdowy
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 cieki technologiczne i porz¹dkowe wymagaj¹ podczyszczenia przed ich wprowadzeniem do odbiornika i powinny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków w
Sierakowicach,
 na terenie dzia³ki nale¿y przewidzieæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do wiejskiej kanalizacji,
 wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne byæ podczyszczone
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonbych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
 energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN zgodnie z
warunkami okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad
Energetyczny,
 przebudowa przebiegaj¹cej przez dzia³kê linii
15V SN wg propozycji  tak jak na rysunku planu,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie w³asne z preferencj¹ paliw niskoemisyjnych,
 odpady komunalne  wywóz poprzez specjalistyczn¹ frmiê wywozow¹,
 odpady niebezpieczne musz¹ byæ zagospodarowanie zgodnie z ustaw¹ o odpadach,
 odpady poubojowe nale¿y zagospodarowaæ zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi, w
sposób uniemo¿liwiaj¹cy zanieczyszczenie gleby i
wód powierzchniowych.
Parkingi:
 miejsca postojowe wy³¹cznie w granicach w³asnej
dzia³ki
Warunki konserwatorskie:
 nie wystepuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 inwestycja sklasyfikowana jako mog¹ca pogorszyæ
stan rodowiska, koniecznoæ opracowania oceny
oddzia³ywania na rodowisko,
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 omawiany teren znajduje siê w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i w otulnie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 11/
98 Wojewody Gdañskiego z dnia 03.09.1998 r.
Stawka procentowa:
 15%
Strefy:
 wokó³ granic wschodniej, po³udniowej i zachodniej przewiduje siê strefê zieleni izolacyjnej w formie ¿ywop³otu oraz zieleni wysokiej o szerokoci
min. 5,0 m.

Wies Pa³ubice
1. Karta terenu: Nr Z.003
za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia:
dzia³ka Nr 221
pow. 0,31 ha
czêæ dzia³ki Nr 222
pow. 0,0510 ha
czêæ dzia³ki Nr 231
pow. 0,0390 ha
w³asnoæ: prywatna, gminna, Skarb Pañstwa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 950 

3. Funkcja:
UR  teren us³ug rzemios³a uci¹¿liwego
KD  droga gminna
4. Warunki urbanistyczne:
 zabudowa winna tworzyæ jednorodn¹ formê przestrzenn¹ z zachowaniem walorów regionalnych,
 wysokoæ budynku  do 1,5 kondygnacji,
 poziom posadowienia posadzki parteru ca 0,30 m
ponad poziom terenu,
 dachy symetryczne o nachyleniu 20°-45°,
 kalenica zasadnicza równoleg³a do drogi wojewódzkiej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy tak jak na rysunku planu:
 od granicy z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê wojewódzk¹ Nr 214  Sierakowice  Lêbork  £eba 
20,0 m,
 od granicy z drog¹ gminn¹  8,0 m.
5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  obs³uga komunikacyjna z drogi
gminnej (Nr rej. gruntu 222)  wjazd i wyjazd,
 woda  z wodoci¹gu wiejskiego na zasadach okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
 odprowadzenie cieków bytowych z czêci socjalnej  do kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego
cieki do oczyszczalni cieków w Sierakowicach,
 odprowadzenie cieków technologicznych i porz¹dkowych, po podczyszczeniu, do kolektora sanitarnego oprowadzaj¹cego cieki do oczyszczalni cieków w Sierakowicach; realizacjê przeiwdywanej
zabudowy oraz pod³¹czenie jej do kolektora sanitarnego nale¿y skoordynowaæ z zakoñczeniem
modernizacji istniej¹cej oczyszczalni cieków w
Sierakowicach oraz budowy w/w kolektora,
 wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne byæ podczyszczone
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
 energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN zgodnie z
warunkami okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad
Energetyczny,
 zaopotrzebowanie w ciep³o  rozwi¹zanie w³asne
z preferencj¹ paliw niskoemisyjnych,
 odpady komunalne  wywóz poprzez specjalistyczn¹ frmiê wywozow¹,
 odpady technologiczne  je¿eli bêd¹ niebezpieczne  musz¹ byæ zagospodarowane zgodnie z ustaw¹ o odpadach.
6. Parkingi:
 miejsca postojowe wy³¹cznie w granicach w³asnej
dzia³ki
7. Warunki konserwatorskie:
 nie wystepuj¹
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 inwestycja wymaga opracowania oceny oddzia³ywania na rodowisko,
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
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 omawiany teren znajduje siê w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 11/98
Wojewody Gdañskiego z dnia 03.09.1998 r.
9. Stawka procentowa:
 30%
10. Strefy:
 wokó³ dzia³ki przewiduje siê strefê zieleni izolacyjnej w formie ¿ywop³otu oraz zieleni wysokiej o szerokoci min. 5,0 m.
Wies Pa³ubice
1. Karta terenu: Nr Z.004
za³. 2 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia:
czêæ dzia³ki Nr 176 pow. 0,52 ha
w³asnoæ: prywatna
3. Funkcja:
UR  teren zak³adu mechaniki pojazdowej
4. Warunki urbanistyczne:
 zabudowa winna tworzyæ jednorodn¹ formê przestrzenn¹ z zachowaniem walorów regionalnych,
 wysokoæ budynku  do 1,5 kondygnacji,
 poziom posadowienia posadzki parteru ca 0,30 m
ponad poziom terenu,
 dachy symetryczne o nachyleniu 20°-45°,
 kalenica zasadnicza prostopad³a do drogi gminnej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy tak jak na rysunku
planu:
 8,0 m pod drogi gminnej,
 30,0 m od granicy lasu.
5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  obs³uga komunikacyjna z drogi gminnej (Nr rej. gruntu 182),
 woda  z wodoci¹gu wiejskiego na zasadach okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
 odprowadzenie cieków bytowych z czêci socjalnej do zbiornika szczelnego,
 odprowadzenie cieków technologicznych i porz¹dkowych, po podczyszczeniu, do szczelnego zbiornika okresowo opró¿nianego przez s³u¿by specjalistyczne,
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonbych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
 energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN zgodnie z
warunkami okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny,
 zaopotrzebowanie w ciep³o  rozwi¹zanie w³asne z
preferencj¹ paliw niskoemisyjnych,
 odpady komunalne  wywóz poprzez specjalistyczn¹ frmiê wywozow¹,
 odpady niebezpieczne  musz¹ byæ zagospodarowane zgodnie z ustaw¹ o odpadach.
6. Parkingi:
 miejsca postojowe wy³¹cznie w granicach w³asnej
dzia³ki
7. Warunki konserwatorskie:
 nie wystepuj¹
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 uci¹¿liwoæ winna ograniczyæ siê do granic w³asnej dzia³ki,
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 koniecznoæ obsadzenia granic dzia³ki od strony
wschodniej, po³udniowej i zachodniej zieleni¹ izoplacyjn¹,
 omawiany teren znajduje siê w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 11/
98 Wojewody Gdañskiego z dnia 03.09.1998 r.
9. Stawka procentowa:
 30%
10. Strefy:
 nie wystêpuj¹.

³¹ w granicach ustalonych niniejszym miejscowym planem.

§3

501

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w § 1,
sporz¹dzony w skali 1:500 i 1:1000 oznaczone Nr 1 i Nr 2.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce terenu o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.

UCHWA£A Nr XXXIII/217/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.

§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci:
 dla dzia³ki Nr 212/1  15%,
 dla dzia³ek Nr 221/1 i 176  30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta W³adys³awowo do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pón. zm.) po zasiêgniêciu
opinii Zarz¹du Powiatu Puckiego, Rada Miejska we W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta
W³adys³awowo drogi okrelone w wykazie stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice, zatwierdzony uchwaWYKAZ DRÓG GMINNYCH GMINY W£ADYS£AWOWO
1. Wykaz dróg gminnych we W³adys³awowie

Lp.

Nr
metryki

1
1
2
3
4
5
6
7

2
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa drogi
Gawêdy
Zuchów
Skautów
Zawiszy
Szarych Szeregów
Drogowców
Harcerska

3
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23,24,25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

S³oneczna
D³uga
Ogrodowa
Krótka
Ró¿y Wiatrów
Morenowa
Kapitañska
Stoczniowców
Kotwiczna
Masztowa
Sterowa
Jachtowa
Nawigacyjna
Cetniewska
Komandorska
Parkowa
Mjr Henryka Sucharskiego
Kontradmira³a Józefa Unruga
Kontradm. W³odzimierza Steyera
P³k Stanis³awa D¹bka
Wyzwolenia
Sportowa
Brzozowa
Aleksandra Hryniewieckiego
Spokojna
Obroñców Helu
Ksiêdza Merkleina
wierkowa
Morska
B³êkitnej Armii
Kolejowa
Dworcowa
Profesora M. Siedleckiego
1000-lecia Pañstwa Polskiego
Rybacka
Abrahama
W³adys³awa IV
Szyperska
Szkutników
8-go Marca
Wewnêtrzna
Stadionowa
St. Przybyszewskiego
Przemys³owa
Rzemielnicza
¯ytnia
M³yñska
Miko³aja Reja
Augustyna Necla
W³adys³awa Reymonta
Ignacego Krasickiego
Kwiatowa
ródlana
Mêczenników Wielkiej Wsi
Jakuba Mylisza
Floriana Ceynowy
Nadmorska
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

67
68
69
70
71
73
74
192
193
194
195
196
197
198
199

rednia
Stolarska
Piwna
Bohaterów Kaszubskich
£¹kowa
In¿ynierska
Geodetów
Na Stoku
Czwartaków
Augustyna Dettlaffa
Ks. Alojzego Pi³ata
Franciszka Fenikowskiego
Jana Drze¿d¿ona
Lecha B¹dkowskiego
Skandynawska

2. Wykaz dróg gminnych w Cha³upach

1
80
81

2
187
188

Bosmañska
Sztormowa

3

3. Wykaz dróg gminnych w Ch³apowie

1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

2
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

179
180
181
182
183
185
186
200
201
202
203
204
205
206
207
208

3
Boczna
Jarowa
Maszoperii
Zielona
S¹siedzka
Domowa
Korsarska
Kliprów
Piracka
Lataj¹cego Holendra
Gocinna
Poprzeczna
Sobótki
Gospodarska
W³adys³awowska (czêæ ulicy - od
skrzy¿owania z Drog¹ Ch³apowsk¹ do granic
m. Ch³apowo)
Stra¿acka
Górnicza
Rodzinna
Zagrodowa
Solna
Piaskowa
Dolna
Albatrosa
Przybrze¿na
Jod³owa
Bursztynowa
Ludzi Morza
Rudnikowa
W¹ska
Miedziana
Hutnicza
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113
114
115
116
117
118
119
120

209
210
211
212
213
214
215

Wichrowa
Jaminowa
Ch³opska
Aroniowa
Koralowa
¯aglowa
Wietrzna
Kopalniana

4. Wykaz dróg gminnych w Jastrzêbiej Górze

1
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

2
81,82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
128

3
Ba³tycka
Kaszubska
Klonowa
Marynarska
Bukowa
Spacerowa
Promenada wiatowida
Bulwar Nadmorski
S³owackiego
Norwida
Jantarowa
Zdrojowa
Polna
¯eglarska
Radosna
¯arnowcowa
Obroñców Westerplatte
Wrzosowa
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci
Stefana Czarneckiego
Droga Rybacka
Jasna
Górna
Weso³a
Piaskowa
Przedwionia
Lena
Lipowa
Zygmunta III
Derdowskiego
Nad Potokiem
Topolowa
Ja³owcowa
Uzdrowiskowa
Rutkowskiego
Hibnera
Tomasza Rogali
Wiejska
Wypoczynkowa
Sanatoryjna
Kuracyjna
Wczasowa
Klifowa
Latarników
Leona Wzorka
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

129
130
217
218
219
220
221
222
223
285

Garnizonowa
Osiedlowa
Wilków Morskich
Kisterów
Widok
Gen. Aleksandra Krzy¿anowskiego
Olgierda Borcharda
Jerzego Os³omowskiego
Aleksandra de Rosse
Motelowa

5. Wykaz dróg gminnych w Tupad³ach

1
176
177
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

2
126
127
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

3
Rolna
Szkolna
Zbo¿owa
Chabrowa
Makowa
Nasza
Pomorska
Wiatrakowa
Jastrzêbia
Orla
¯urawia
Soko³a
Wilcza
Rysia
Jelenia
£osia
¯bikowa
Ba¿antowa
Zagonowa
Podgórna
Widokowa
Pod Lasem
Sporna

6. Wykaz dróg gminnych w Ostrowie

1
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

2
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

3
Wiankowa
Pustki
Sosnowa
Zabytkowa
Do¿ynkowa
Karwieñska
Równa
Nowa
£owiecka
Dêbowa
Bielawska
Wiklinowa
K³osowa
Hotelowa
Junaków
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

159
160
161
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

¯niwna
Obozowa
Myliwska
Krokowska
Jagodowa
Strzelecka
Cisowa
Kasztanowa
Ks. Ignacego Budzisza
Lazurowa
Biwakowa
Kuku³cza
Kominiarska
Tartaczna
Buki
Po³udniowa
Grzybowa
Prosta

6. Wykaz dróg gminnych w Karwi

1
242
243
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

2
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

3
12-go Marca
Dobra
Cicha
Mi³a
Kolorowa
Mokra
B³ekitna
Têczowa
Z³ota
Heweliusza
Ho¿a
Szafirowa
Relaksowa
Drzewiarzy
lepa
Ks. B. Lewiñskiego
Platynowa
Srebrna
mia³a
Nadba³tycka
Pó³nocna
Reprezentacyjna
Wiosenna
Jesienna
Zimowa
Letnia
Turystyczna
Namiotowa
Melioracyjna
Wa³owa
Ekologiczna
Konwalii
Jaskrów
Stokrotki
£ubinowa
Irysowa
Kaczeñców
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UCHWA£A Nr XXXIII/218/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXIII/219/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.

w sprawie okrelenia czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 Ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 105, poz. 509 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Bazowa stawka czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego wynosi
1,75 z³.
Stawka czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej dla lokalu socjalnego wynosi 0,70 z³.
§2
I. Bazowa stawka czynszu regulowanego ulega obni¿eniu o nastêpuj¹ce czynniki:
1. Z tytu³u po³o¿enia w miejscowociach tj. Rozewie,
Ch³apowo, Cha³upy, Tupad³y, Jastrzêbia Góra, Ostrowo, Karwia: o 20 %
2. Brak WC  obni¿enie stawki bazowej o 20%
3. Wspólne WC  obni¿enie stawki bazowej o 10%
4. Brak ³azienki-obni¿enie stawki bazowej o 10%
5. Brak c.o., c.w.  obni¿enie stawki bazowej o 10%
II. £¹czna suma obni¿eñ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 45%
§3
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego w
rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê powierzchniê wszystkich
pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu bez wzglêdu
na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania, tj. pokoi, kuchni, przedpokoi, alków, oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cym
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie
uwa¿a siê za powierzchni¹ u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni: balkonów, tarasów, antresol, szaf i
schowków w cianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic, komórek gospodarczych. Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej ustala siê na podstawie obmiaru w wietle wyprawionych przegród pionowych (cian) przy zachowaniu
innych zasad obmiaru powierzchni budynku okrelonych
we w³aciwej Polskiej Normie.
§4
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXX/ 201/2001 z dnia 8 marca
2001 r. w sprawie okrelenia czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu miesi¹ca od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

Na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126)Rada Miejska we
W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Zarz¹du Miasta, uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie w
brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIV/258/97 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 4 wrzenia 1997 r., w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz¹du Miasta i Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie l4 dni od og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIIII/219/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miasta we W³adys³awowie, zwany dalej Regulaminem, okrela:
1) zakres dzia³ania i zadania Urzêdu Miasta we W³adys³awowie, zwanego dalej Urzêdem,
2) organizacjê Urzêdu,
3) zasady funkcjonowania Urzêdu,
4) zakres dzia³ania kierownictwa Urzêdu i poszczególnych referatów, stanowisk pracy w Urzêdzie.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miasto W³adys³awowo,
2) Radzie lub Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio Radê Miejsk¹ we W³adys³awowie oraz Zarz¹d
Miasta W³adys³awowa,
3) Burmistrzu, Zastêpcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzêdu Stanu Cywilnego  nale¿y przez
to rozumieæ odpowiednio: Burmistrza Miasta W³adys³awowa, Zastêpcê Burmistrza Miasta W³adys³awowa,
Sekretarza Miasta W³adys³awowa, Skarbnika Miasta
W³adys³awowa oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego we W³adys³awowie.
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§3
1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ Miasta.
2. Urz¹d jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest W³adys³awowo.
§4
1. Urz¹d jest czynny w nastêpuj¹cych dniach i godzinach:
Poniedzia³ek  od 7.45 do 15.45
Wtorek  od 7.45 do 15.45
roda  od 7.45 do 16.30
Czwartek od 7.45 do 15.45
Pi¹tek od 7.45 do 15.00
2. Urz¹d Stanu Cywilnego udziela lubów tak¿e w niedziele, wiêta i dni dodatkowo wolne od pracy.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA URZÊDU
§5
1. Urz¹d stanowi aparat pomocniczy Zarz¹du i Burmistrza.
2. Do zakresu dzia³ania Urzêdu nale¿y zapewnienie warunków nale¿ytego wykonywania spoczywaj¹cych na
Miecie:
1) zadañ w³asnych,
2) zadañ zleconych,
3) zadañ powierzonych wykonywanych na podstawie
porozumienia z organami administracji rz¹dowej,
4) zadañ publicznych powierzonych gminie w drodze
porozumienia miêdzygminnego,
5) zadañ publicznych powierzonych gminie w drodze
porozumienia zawartego z powiatem, które nie zosta³y powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, zwi¹zkom komunalnym lub przekazane innym
podmiotom na podstawie umów.
§6
1. Do zadañ Urzêdu nale¿y zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich zadañ i kompetencji.
2. W szczególnoci do zadañ Urzêdu nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do podejmowania uchwa³, wydawania decyzji, postanowieñ i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynnoci przez organy Miasta,
2) wykonywanie  na podstawie udzielonych upowa¿nieñ  czynnoci wchodz¹cych w zakres zadañ gminy,
3) zapewnienie organom Miasta mo¿liwoci przyjmowania, rozpatrywania oraz za³atwiania skarg i wniosków.
4) realizacja innych obowi¹zków i uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów prawa oraz uchwa³ organów
Miasta,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeñ komisji i posiedzeñ Zarz¹du,
6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczególnoci:

a) przyjmowanie, rozdzia³, przekazywanie i wysy³anie
korespondencji,
b) prowadzenie wewnêtrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
8) realizacja obowi¹zków i uprawnieñ s³u¿¹cych Urzêdowi jako pracodawcy  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami prawa pracy.
Rozdzia³ III
ORGANIZACJA URZÊDU
§7
1. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce Referaty i stanowiska pracy:
1) Referat Organizacyjno  Prawny  ROP,
2) Referat Finansowo- Bud¿etowy  RFB,
3) Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  RGG,
4) Referat Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego  RAZP,
5) Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony rodowiska  RGK,
6) Biuro Obs³ugi Interesanta  BOI,
7) Urz¹d Stanu Cywilnego  USC,
8) Stanowisko ds. Meldunkowych  M,
9) Stanowisko ds. Dzia³alnoci Gospodarczej i Turystyki  GT,
10) Stanowisko ds. Zamówieñ Publicznych  ZP,
11) Stanowisko ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej 
OC,
12) Pe³nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§8
1. Referaty dziel¹ siê na stanowiska pracy.
2. Podzia³u Referatów na stanowiska pracy dokonuje
Burmistrz w drodze zarz¹dzenia wewnêtrznego.
§9
Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu okrela schemat organizacyjny, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
Rozdzia³ IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZÊDU
§ 10
Urz¹d dzia³a w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
1) praworz¹dnoci,
2) s³u¿ebnoci wobec spo³ecznoci,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem gminnym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnêtrznej,
7) podzia³u zadañ pomiêdzy kierownictwo Urzêdu i poszczególne Referaty oraz wzajemnego wspó³dzia³ania.
§ 11
Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu swoich obowi¹zków i zadañ Urzêdu dzia³aj¹ na podstawie i w granicach
prawa i obowi¹zani s¹ do cis³ego jego przestrzegania.
§ 12
Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu zadañ Urzêdu i
swoich obowi¹zków s¹ obowi¹zani s³u¿yæ Gminie i Pañstwu.
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§ 13

1. Gospodarowanie rodkami rzeczowymi odbywa siê w
sposób racjonalny, celowy i oszczêdny z uwzglêdnieniem zasady szczególnej starannoci w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym
2. Zakupy i inwestycje dokonywane s¹ po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych.
§ 14
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitoci
poleceñ i s³u¿bowego podporz¹dkowania, podzia³u
czynnoci na poszczególnych pracowników oraz ich
indywidualnej odpowiedzialnoci za wykonanie powierzonych zadañ.
2. Urzêdem kieruje Burmistrz wspó³pracuj¹c z Zastêpc¹ i
Sekretarzem.
3. Kierownicy poszczególnych referatów kieruj¹ i zarz¹dzaj¹ nimi w sposób zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê zadañ Referatów i ponosz¹ za to odpowiedzialnoæ
przed Burmistrzem.
4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzêdu s¹ bezporednimi prze³o¿onymi podleg³ych im pracowników
i sprawuj¹ nadzór nad nimi.
5. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ Kierowników Referatów i
pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do wydawania decyzji administracyjnych w
swoim imieniu.
§ 15
1. W Urzêdzie dzia³a kontrola wewnêtrzna, której celem
jest zapewnienie prawid³owoci wykonywania zadañ
Urzêdu przez poszczególne Referaty i wykonywania
obowi¹zków przez poszczególnych pracowników Urzêdu.
2. Szczegó³owe zasady kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie
okrela za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
§ 16
1. Referaty realizuj¹ zadania wynikaj¹ce z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Referaty s¹ zobowi¹zane do wspó³dzia³ania z pozosta³ymi komórkami organizacyjnymi Urzêdu w szczególnoci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych
konsultacji.
Rozdzia³ V
Zakresy zadañ Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza
§ 17
Do zakresu zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Urzêdu na zewn¹trz,
2) podejmowanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynnoci,
3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
wobec wszystkich pracowników Urzêdu,
4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzêdu oraz jego pracowników,
5) okresowe zwo³ywanie  nie rzadziej jednak, ni¿ raz w
miesi¹cu  narad z udzia³em kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich
wspó³dzia³ania i realizacji zadañ,
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6) koordynowanie dzia³alnoci komórek organizacyjnych
Urzêdu oraz organizowanie ich wspó³pracy,
7) czuwanie nad tokiem i terminowoci¹ wykonywania
zadañ Urzêdu,
8) przyjmowanie ustnych owiadczeñ woli spadkodawcy,
9) upowa¿nianie swojego zastêpcy lub innych pracowników Urzêdu do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) przyjmowanie owiadczeñ o stanie maj¹tkowym od
przewodnicz¹cego Rady Miasta i pracowników samorz¹dowych upowa¿nionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
11) ogólny nadzór nad prawid³owym wykonywaniem
przez pracowników Urzêdu czynnoci kancelaryjnych,
12) wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwa³y
Rady i Zarz¹du,
13) og³aszanie bud¿etu miasta,
14) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klêsk
¿ywio³owych i katastrof,
15) przedk³adanie Wojewodzie uchwa³ Rady Miejskiej w
terminie 7 dni od ich podjêcia,
16) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du Miasta w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki i mog¹cych zagra¿aæ ¿yciu i mieniu mieszkañców.
§ 18
Do zadañ Zastêpcy Burmistrza nale¿y nadzorowanie
spraw z zakresu infrastruktury i gospodarki komunalnej
na terenie gminy oraz nadzorowanie spraw z zakresu
ochrony rodowiska naturalnego.
Ponadto:
1. Zastêpca Burmistrza podejmuje czynnoci kierownika
Urzêdu pod nieobecnoæ Burmistrza lub wynikaj¹cej z
innych przyczyn niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków
przez Burmistrza.
2. Zastêpca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upowa¿nienia Burmistrza.
Rozdzia³ VI
Zakres zadañ Sekretarza Miasta
§ 19
1. Sekretarz kieruje Referatem Organizacyjno- Prawnym
i nadzoruje pracê samodzielnych stanowisk.
2. Do zadañ Sekretarza nale¿y zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Urzêdu a w szczególnoci:
1) opracowywanie projektów Regulaminów,
2) opracowywanie projektów podzia³u referatów na
stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynnoci na stanowiskach pracy,
4) nadzór nad organizacj¹ pracy w Urzêdzie oraz prowadzenie spraw zwi¹zanych z doskonaleniem kadr,
5) przedk³adanie Burmistrzowi propozycji dotycz¹cych
usprawnienia pracy Urzêdu,
6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwa³
Zarz¹du,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego wobec pracowników bezporednio mu podleg³ych,
8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w
Urzêdzie i zakupem rodków trwa³ych,
9) koordynacja i organizacja spraw zwi¹zanych z wyborami i spisami,
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10) wykonywanie innych zadañ na polecenie lub z upowa¿nienia Burmistrza,
11) wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹ i nadzór pracy Biura Rady,
12) wspó³praca z so³ectwami, samorz¹dami mieszkañców
i zapewnienie udzia³u przedstawiciela Zarz¹du Miasta na zebraniach so³ectw i samorz¹dów,
13) prowadzenie rejestru zg³oszonych skarg i wniosków
oraz dokumentacji ich za³atwienia,
14) rozstrzyganie spraw kompetencyjnych pomiêdzy komórkami Urzêdu i samodzielnymi stanowiskami.
Rozdzia³ VII
Zakres zadañ Skarbnika Miasta
§ 20
1. Skarbnik Miasta kieruje Referatem Finansowo- Bud¿etowym
2. Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1) wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji bud¿etu gminy,
3) kontrasygnowanie czynnoci prawnych mog¹cych
spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych
i udzielanie upowa¿nieñ innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) wspó³dzia³anie w opracowywaniu bud¿etu,
5) wspó³dzia³anie w sporz¹dzaniu sprawozdawczoci
bud¿etowej,
6) wykonywanie innych zadañ przewidzianych przepisami prawa oraz zadañ wynikaj¹cych z poleceñ
lub upowa¿nieñ Burmistrza,
7) informowanie Rady Miejskiej o odmowie z³o¿enia
kontrasygnaty, wzglêdnie sytuacji, która tak¹ odmowê mog³a spowodowaæ,
8) prowadzenie rozliczeñ z so³ectwami i samorz¹dami mieszkañców,
9) dokonywanie analizy bud¿etu i na bie¿¹co informowanie Zarz¹du Miasta o jego realizacji oraz sk³adanie raz na kwarta³ sprawozdania z realizacji bud¿etu gminy,
10) sporz¹dzanie bilansu bud¿etu miasta,
11) zapewnia ochronê mienia komunalnego bêd¹cego w dyspozycji Zarz¹du Miasta.
Rozdzia³ VIII
Podzia³ zadañ referatami
§ 21
1. Do zadañ referatów nale¿y sprawna, rzeczowa i grzeczna obs³uga interesanta.
2. Do wspólnych zadañ referatów nale¿y ponadto, przygotowywanie materia³ów oraz podejmowanie czynnoci organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w
szczególnoci:
1) prowadzenie postêpowania administracyjnego i
przygotowywanie materia³ów oraz projektów decyzji administracyjnych, a tak¿e wykonywanie zadañ
wynikaj¹cych z przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, w³aciwym rzeczowo komisjom
Rady, Zarz¹dowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadañ,
3) wspó³dzia³anie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materia³ów niezbêdnych do przygotowania projektu bud¿etu Gminy,

4) przygotowywanie sprawozdañ, ocen, analiz i bie¿¹cych informacji o realizacji zadañ,
5) wspó³dzia³anie z Referatem Organizacyjno-Prawnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowi¹zuj¹cego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotycz¹cych wewnêtrznego
obiegu akt,
9) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany
referat podañ kierowanych przez obywateli do innych organów,
10) usprawniane w³asnej organizacji, metod i form pracy,
11) wykonywanie zadañ przekazanych do realizacji
przez Burmistrza.
3. Ogólne obowi¹zki kierowników referatów jako prze³o¿onych s³u¿bowych okrela Regulamin Pracy Urzêdu.
§ 22
Do zadañ Sekretariatu nale¿y zapewnienie obs³ugi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastêpcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególnoci:
1) prowadzenie rejestru wniosków i listów wp³ywaj¹cych do Urzêdu,
2) przygotowywanie pomieszczeñ i obs³uga  w tym
protoko³owanie  spotkañ i zebrañ organizowanych
przez Burmistrza, Z-cê Burmistrza i Sekretarza,
3) prenumerata czasopism i dzienników urzêdowych,
4) przyjmowanie interesantów zg³aszaj¹cych skargi i
wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Z-ca Burmistrza lub Sekretarzem b¹d kierowanie ich do w³aciwych referatów.
§ 23
Do zadañ Referatu Organizacyjno  Prawnego nale¿y:
1. Sporz¹dzanie projektów struktury organizacyjnej urzêdu oraz sieci jednostek organizacyjnych miasta (w tym
sprawy ich powo³ywania, likwidacji i reorganizacji).
2. Sporz¹dzanie projektów przepisów miejskich, prowadzenia ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowi¹zuj¹cych.
3. Opracowywanie projektów uchwa³ Rady i Zarz¹du.
4. Sprawowanie obs³ugi biurowej i sekretarskiej Rady,
Zarz¹du i kierownictwa Urzêdu Miasta.
5. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzêdu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.
6. Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania
przez miasto zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej, opracowywanie wyst¹pieñ w tej sprawie.
7. Koordynowanie prac zwi¹zanych z udzia³em miasta
w zwi¹zkach i porozumieniach miêdzygminnych (komunalnych).
8. Sporz¹dzanie projektów zakresów czynnoci i odpowiedzialnoci pracowników urzêdu.
9. Za³atwianie spraw pieczêci urzêdu i pracowników
(ustalanie treci, zamawianie, wydawanie, zwrot i
ewidencja).
10. Archiwowanie akt urzêdu
11. Nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej.
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12. Wydawanie zawiadczeñ.
13. Nadzór, kontrola i koordynowanie rozpatrywania
skarg i wniosków.
14. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z zabezpieczeniem
mienia, ochrony p.po¿ i ochrony informacji niejawnych.
15. Wspó³praca z organami s¹du, prokuratury i Kolegium
ds. Wykroczeñ.
16. Prowadzenie spraw osobowych, ewidencji szkoleñ i
doskonalenia kadr urzêdu, w tym z zakresu ochrony
danych osobowych:
a) zg³aszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych,
b) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy
przetwarzaniu danych osobowych,
c) pobierania od wszystkich osób przetwarzaj¹cych
dane osobowe, owiadczenia o zachowaniu tajemnicy o ochronie danych osobowych,
d) przestrzeganie postanowieñ instrukcji w sprawie:
 u¿ytkowania programów komputerowych oraz
bazy danych,
 zarz¹dzania systemami informatycznymi s³u¿¹cymi do przetwarzania danych osobowych w
formie elektronicznej,
 postêpowania w sytuacji naruszenia zasad
ochrony danych osobowych.
17. Prowadzenie zarz¹du budynkami i lokalami Urzêdu
(budowa, utrzymanie, ogrzewanie, sprz¹tanie, konserwacja oraz fizyczne zabezpieczenie przed w³amaniem,
kradzie¿ami, po¿arem itd.).
18. Prowadzenie prac zwi¹zanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy w Urzêdzie.
19. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem
wynagrodzeñ.
20. Organizowanie i przeprowadzanie przegl¹dów kadrowych oraz rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzêdu i kierowników jednostek organizacyjnych.
§ 24
Do zadañ Biura Rady nale¿y zapewnienie obs³ugi administracyjnej Rady, jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególnoci:
1) przygotowywanie we wspó³pracy z w³aciwymi merytorycznie referatami materia³ów dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady oraz innych materia³ów na posiedzenia i obrady,
2) przechowywanie uchwa³ podejmowanych przez organy Gminy,
3) przekazywanie  za porednictwem Sekretariatu 
korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materia³ów do projektów planów
pracy Rady, jej komisji,
5) podejmowanie czynnoci organizacyjnych zwi¹zanych z przeprowadzaniem sesji, zebrañ, posiedzeñ i
spotkañ Rady, jej komisji,
6) protoko³owanie sesji, posiedzeñ, zebrañ i spotkañ,
7) prowadzenie rejestru uchwa³, zarz¹dzeñ i innych postanowieñ Rady, komisji Rady,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytañ i interpelacji sk³adanych przez radnych,
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9) organizowanie szkoleñ radnych i cz³onków komisji
Rady nie bêd¹cych radnymi.
§ 25
Do zadañ Referatu Finansowo- Bud¿etowego nale¿y:
1) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla miasta,
2) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do
uchwalenia bud¿etu Miasta oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy,
3) udzielanie pomocy Zarz¹dowi w wykonywaniu bud¿etu Miasta,
4) zapewnianie obs³ugi finansowo-ksiêgowej i kasowej
Urzêdu,
5) uruchamianie rodków finansowych dla poszczególnych dysponentów bud¿etu Miasta,
6) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do wykonania obowi¹zków z zakresu sprawozdawczoci,
7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodark¹ finansow¹ gminnych jednostek organizacyjnych,
8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9) prowadzenie ksi¹g rachunkowych,
10) rozliczanie inwentaryzacji,
11) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
12) przygotowywanie sprawozdañ finansowych,
13) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
14) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod
wzglêdem zgodnoci ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych sk³adanych organowi
podatkowemu,
15) przygotowywanie aktów administracyjnych dotycz¹cych podatków i op³at,
16) podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych oraz postêpowania zabezpieczaj¹cego,
17) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu³ów wykonawczych,
18) przygotowywanie danych do projektów aktów dotycz¹cych podatków i op³at,
19) wykonywanie obs³ugi p³acowej pracowników Urzêdu Miejskiego,
20) wykonywanie obs³ugi finansowo- kasowej so³ectw i
samorz¹dów mieszkañców,
21) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod
wzglêdem zgodnoci ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych sk³adanych organowi
podatkowemu,
22) przygotowywanie sprawozdañ dotycz¹cych podatków i op³at.
§ 26
Do zadañ Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami nale¿y prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomoci  a w szczególnoci zwi¹zanych z:
1) gospodarowaniem i zarz¹dzaniem komunalnymi
gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê oraz na inne cele publiczne, w tym ich zbywania, zamiany, oddawania w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, dzier¿awê, najem,
u¿yczenie i w zarz¹d,
2) ustalaniem ich wartoci, cen i op³at za korzystanie z
nich,
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3) organizowaniem przetargów na nieruchomoci komunalne,
4) nabywaniem nieruchomoci niezbêdnych dla realizacji zadañ Gminy,
5) komunalizacj¹ gruntów,
6) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
8) prowadzenie gospodarki gruntami rolnymi (w tym
ewidencji tych gruntów) oraz wykonywanie zadañ w
zakresie ochrony gruntów rolnych,
9) prowadzenie spraw w zakresie intensyfikacji produkcji rolnej,
10) nadzór i realizacja spisu rolnego.
Do zadañ Geodety Miejskiego, w szczególnoci nale¿y:
1) zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót geodezyjnych i
kartograficznych,
2) za³atwianie spraw rozgraniczeñ i podzia³u nieruchomoci,
3) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ustalaniem nazw
miejscowoci, ich granic ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomoci.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

§ 27
1. Do zadañ Referatu Architektury i Zagospodarowania
Przestrzennego nale¿¹ sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Zadania okrelone w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoci:
1) przygotowywanie materia³ów do dokumentów planistycznych Miasta,
2) koordynacja i obs³uga dzia³añ zwi¹zanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) koordynacja i obs³uga dzia³añ zwi¹zanych z wprowadzaniem zadañ rz¹dowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
6) analiza wniosków w sprawach sporz¹dzenia lub
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i
zatwierdzanie koncepcji podzia³ nieruchomoci pod
wzglêdem planu zagospodarowania przestrzennego,
7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowê obiektów,
9) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) rejestrowanie decyzji dotycz¹cych zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodnoci z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu.
§ 28
Do zadañ Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju
Lokalnego i Ochrony rodowiska nale¿y prowadzenie
spraw z zakresu:
1) ³owiectwa,
2) zwalczania zaraliwych chorób zwierzêcych,
3) ochrony i kszta³towania rodowiska w tym:

14)
15)
16)

17)
18)

a) zezwoleñ na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeñ dotycz¹cych maszyn i urz¹dzeñ technicznych,
c) ochrony rodowiska przed odpadami,
d) utrzymanie porz¹dku i czystoci,
gospodarki wodnej,
ochrony powietrza atmosferycznego,
administrowania, gospodarowania i zarz¹dzania lokalami mieszkalnymi i u¿ytkowymi oraz nieruchomociami budynkowymi,
zamiany lokali mieszkalnych i socjalnych,
przyznawania lokali mieszkalnych,
tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
prowadzenia spraw wynikaj¹cych z przepisów o
cmentarnictwie, chowaniu zmar³ych, cmentarzach
wojennych oraz miejsc walki i mêczeñstwa,
programowania i realizacji infrastruktury komunalnej,
prowadzenia i nadzorowania spraw dot. urz¹dzeñ
komunalnych, oczyszczania, komunikacji miejskiej i
dróg lokalnych,
prowadzenia spraw zwi¹zanych z zapewnieniem
mieszkañcom miasta: wody, oczyszczania cieków,
usuwania odpadów sta³ych, owietlenia ulic, dostaw
energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
koordynacji i prowadzenia spraw zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji i remontów kapitalnych urz¹dzeñ
komunalnych,
wspó³dzia³ania z Referatem Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie zagospodarowania stref ochronnych,
prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeñstwa i organizacji ruchu drogowego, konserwacji nawierzchni
dróg, znaków drogowych i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa
ruchu,
sporz¹dzania opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
prowadzenia spraw zwi¹zanych z opracowaniem projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej.
§ 29

Do zadañ Samodzielnego Stanowiska d!s Dzia³alnoci
Gospodarczej i Us³ug Turystycznych nale¿y prowadzenie
spraw zwi¹zanych z:
1) ewidencj¹ dzia³alnoci gospodarczej,
2) zezwoleniami na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
3) okrelaniem cen urzêdowych za us³ugi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a tak¿e okrelanie stref cen obowi¹zuj¹cych przy przewozie osób i ³adunków taksówkami osobowymi i baga¿owymi,
4) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, us³ugowych i gastronomicznych,
5) targami i targowiskami,
6) Prowadzenia spraw wynikaj¹cych z ustawy o us³ugach turystycznych, w szczególnoci w zakresie prowadzenia ewidencji pól biwakowych oraz innych
obiektów, w których wiadczone s¹ us³ug hotelarskie, a w szczególnoci:
a) przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji,
b) za³o¿enie kart ewidencyjnych poszczególnych
obiektów i wykazu kart ewidencji obiektów,
c) kontrola obiektów w zakresie przestrzegania wymagañ okrelonych przepisami ustawy.
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§ 30

§ 34

Do zadañ Samodzielnego Stanowiska ds. Meldunkowych nale¿¹ sprawy dotycz¹ce w szczególnoci:
1) ewidencji ludnoci i dokumentów stwierdzaj¹cych
to¿samoæ,
2) zgromadzeñ i zbiórek publicznych,
3) przygotowywania decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania.

Do zadañ Biura Obs³ugi Interesanta nale¿y obs³uga interesantów w zakresie:
1) wydawania druków wniosków do za³atwiania spraw,
pomoc przy ich wype³nianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ i przekazywanie referatom celem ich za³atwienia, wydawanie
decyzji, zawiadczeñ i innych dokumentów przygotowanych przez referaty,
2) udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej
urzêdu,
3) sprzeda¿ znaków skarbowych,
4) prowadzenie zbioru przepisów prawnych, udostêpnianie i pomoc w korzystaniu z przepisów prawa,
udzielanie informacji z zakresu prawa lokalnego
(uchwa³y Rady Miejskiej)
5) dysponowanie materia³ami instrukta¿owymi i promocyjnymi gminy z uwzglêdnieniem potrzeb interesantów,
6) umieszczanie ró¿nego rodzaju og³oszeñ na tablicy
urzêdowej na okres przewidziany przepisami prawa,
7) przyjmowanie, wysy³anie i rozdzielanie korespondencji na zewn¹trz i wewn¹trz Urzêdu,
8) prowadzenie ewidencji korespondencji.

§ 31
Do zadañ Samodzielnego Stanowiska Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych nale¿¹ sprawy zwi¹zane z obronnoci¹ kraju, a w szczególnoci dotycz¹ce:
1) przygotowania ludnoci i mienia komunalnego na
wypadek wojny,
2) wspó³dzia³ania z organami wojskowymi,
3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji,
poboru i ewidencji,
4) orzekania o koniecznoci sprawowania bezporedniej opieki nad cz³onkiem rodziny, prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego
¿ywiciela,
5) przys³uguj¹cych ¿o³nierzom i cz³onkom ich rodzin
zasi³ków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania nale¿noci mieszkaniowych i op³at eksploatacyjnych,
6) tworzenia formacji obrony cywilnej,
7) nak³adania obowi¹zków w ramach powszechnej samoobrony ludnoci,
8) wiadczeñ na rzecz obrony,
9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10) zakwaterowania si³ zbrojnych.
11) prowadzenia kancelarii tajnej Urzêdu.
§ 32
Do zadañ Stanowiska d/s Zamówieñ Publicznych nale¿y prowadzenie spraw zwi¹zanych z:
1) przyjmowaniem zamówieñ na dostawy i roboty budowlane wykonywane ze rodków finansowych gminy i wybór trybu zamówienia publicznego,
2) koordynacja dzia³añ w procesie postêpowania przetargowego,
3) prowadzeniem centralnego rejestru umów i zleceñ.
§ 33
Do zadañ Urzêdu Stanu Cywilnego nale¿y prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i zwi¹zanych z
nimi spraw rodzinno  opiekuñczych, a w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) rejestracji urodzin, ma³¿eñstw oraz zgonów i innych
zdarzeñ maj¹cych wp³yw na stan cywilny osób,
2) sporz¹dzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia
ksi¹g stanu cywilnego,
3) sporz¹dzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zawiadczeñ,
4) przechowywanie i konserwacja ksi¹g stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowania owiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek
ma³¿eñski oraz innych owiadczeñ zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego,
6) stwierdzania legitymacji procesowej do wyst¹pienia do s¹du w sprawach mo¿noci lub niemo¿noci
zawarcia ma³¿eñstwa,
7) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z Konkordatu.

§ 35
Do zadañ Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nale¿¹ sprawy zwi¹zane z ochron¹ tajemnicy
pañstwowej i s³u¿bowej, a w szczególnoci:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej urzêdu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materia³ów i obiegu
dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzêdu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 36
1. Obs³uga prawna urzêdu wykonywana jest na podstawie umowy cywilno-prawnej.
2. Obs³uga prawna urzêdu mo¿e byæ prowadzona na
podstawie umowy o pracê oraz na podstawie umowy
zlecenia.
Rozdzia³ XIX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
1) Wykaz obowi¹zków i odpowiedzialnoci poszczególnych pracowników Urzêdu zawieraj¹ zakresy czynnoci tych pracowników,
2) Wykazy o których mowa w pkt 1 prowadzi Referat Organizacyjno-Prawny,
3) Na czas nieobecnoci pracownika w pracy, ich zastêpców wyznaczaj¹ bezporedni prze³o¿eni,
4) Przy zmianach personalnych pracowników urzêdu i
miejskich jednostek organizacyjnych obowi¹zuje protokolarne przekazanie obowi¹zków i zakresu pracy,
5) Postanowienia niniejszego regulaminu wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia.
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§ 38
Za³¹czniki nr 1-2 do Regulaminu stanowi¹ jego integraln¹ czêæ.
3)pisma w sprawach dotycz¹cych organizacji wewnêtrznej Referatów zakresu zadañ dla poszczególnych
referatów lub stanowisk.
2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podpisuj¹ pisma zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 1.
Pracownicy przygotowuj¹cy projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafuj¹ je swoim podpisem,
umieszczonym na koñcu tekstu projektu z lewej strony.
Za³¹cznik Nr 2
KONTROLA WEWNÊTRZNA
§1
Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzêdu dokonywana jest pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci,
e) terminowoci,
f) skutecznoci.
§2
Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawid³owoci, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawid³owoci oraz okrelanie
sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawid³owoci
i przeciwdzia³ania im w przysz³oci.
§3
W Urzêdzie przeprowadza siê nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe obejmuj¹ce ca³oæ lub obszern¹ czêæ
dzia³alnoci poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowi¹ce niewielki fragment
jego dzia³alnoci,
3) wstêpne  obejmuj¹ce kontrole zamierzeñ i czynnoci przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bie¿¹ce  obejmuj¹ce czynnoci w toku,
5) sprawdzaj¹ce (nastêpne)  maj¹ce miejsce po dokonaniu okrelonych czynnoci, w szczególnoci
maj¹ce na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich
kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.
§4
1) Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzêdu lub stanowiska, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenê dzia³alnoci wed³ug
kryteriów okrelonych w § 3.
2) Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

3) Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
§5
Kontroli dokonuj¹:
1) Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza  w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk (w tym stanowisk samodzielnych),
2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
w odniesieniu do podporz¹dkowanych im pracowników.
§6
1) Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporz¹dza
siê, w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia, protokó³
pokontrolny.
2) Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
a) okrelenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
b) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
c) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
e) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki
organizacyjnej albo osoby zajmuj¹cej kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
g) datê i miejsce podpisania protoko³u,
h) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo
pracownika zajmuj¹cego kontrolowane stanowisko,
lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
3) O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.
§7
W przypadku odmowy podpisania protokó³u przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobê zajmuj¹c¹ kontrolowane stanowisko, osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia na rêce kontroluj¹cego w terminie 3 dni od daty
odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
§8
Protokó³ sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, które otrzymuj¹:
1) jednostka kontrolowana
2) Burmistrza.
§9
1) Z kontroli innych ni¿ kompleksowe sporz¹dza siê notatkê s³u¿bow¹ zawieraj¹c¹ odpowiednio elementy
przewidziane dla protokó³u pokontrolnego.
2) Burmistrz mo¿e poleciæ sporz¹dzenie protoko³u pokontrolnego tak¿e z innych kontroli ni¿ kompleksowa.
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§1

UCHWA£A Nr XLII/445/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki, budowle i grunty nie objête przepisami o podatku rolnym
lub lenym, wykorzystywane przez jednostki i zak³ady
bud¿etowe Gminy Miasta Lêbork na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie:
 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w czêci nie objêtej zwolnieniem ustawowym,
 spo³eczno  opiekuñczym,
 dzia³alnoci ¿³obków,
 kultury i sztuki w czêci nie objêtej zwolnieniem ustawowym.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126),
art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.zm.)
oraz po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Miasta z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok
2000 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY  OGÓ£EM plan
 42.047.919 z³
wykonanie
 41.315.213 z³
w tym:
zadania zlecone: plan
 3.845.635 z³
wykonanie
 3.845.635 z³
2. WYDATKI  OGÓ£EM plan
 46.189.065 z³
wykonanie
 44.952.962 z³
w tym:
zadania zlecone: plan
 3.845.635 z³
wykonanie
 3.845.635 z³
3. Bud¿et zamyka siê wynikiem 3.637.749 z³ stanowi¹cym
deficyt bud¿etowy, którego pokrycie stanowi nadwy¿ka z lat ubieg³ych oraz kredyty bankowe.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

506
UCHWA£A Nr XLII /453/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/189/96 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Lêborka.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) uchwala siê co
nastêpuje:

§3

§1

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

505
UCHWA£A Nr XLII/449/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9
poz. 31 z pon. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

W za³¹czniku Nr 5 do Statutu Miasta Lêborka  Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lêborku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie: Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Komisja sporz¹dza w ci¹gu 14 dni od czasu przekazania sprawozdania przez Zarz¹d Miasta i przesy³a do Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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ZARZ¥DZENIE nr 4/2001
Starosty Lêborskiego
z dnia 15 maja 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXIII/263/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
jednego mieszkañca w Domach Pomocy Spo³ecznej Nr 1
i Nr 2 w Lêborku w roku kalendarzowym 2001.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ulg przy sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych na rzecz najemców oraz ustalenia wysokoci oprocentowania zap³aty ceny sprzeda¿y
nieruchomoci, roz³o¿onej na raty.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z pó. zm.)  zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 1
w Lêborku oraz dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2
w Lêborku ustala siê na 2001 rok miesiêczny koszt utrzymania jednego mieszkañca w ww. domach w nastêpuj¹cej wysokoci:

L.p.
1.

2.

placówka

Miesiêczny koszt
utrzymania w z³

Dom Pomocy
Spo³ecznej nr 1
ul. Stryjewskiego 23
w Lêborku
Dom Pomocy
Spo³ecznej nr 2
ul. I Armii Wojska
Polskiego 43
w Lêborku

1.857,45 z³

1.979,62 z³

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496. i Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 68 ust. 1 pkt 7
oraz art 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje
§1
W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwa³y Nr LIV/387/98 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie ulg
przy sprzeda¿y mieszkañ komunalnych na rzecz najemców oraz ustalenia wysokoci oprocentowania zap³aty
ceny sprzeda¿y nieruchomoci, roz³o¿onej na raty liczbê
80 zastêpuje j¹ liczb¹ 90.
§2
Ulgi o których mowa w uchwale, o której mowa w § 1,
nie przys³uguj¹ najemcom lokali mieszkalnych nabytych
przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski po dniu wejcia
niniejszej uchwa³y.
§3

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Traci moc Zarz¹dzenie Nr 5/2000 Starosty Lêborskiego z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania jednego mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej nr 1 i nr 2 w Lêborku w roku
kalendarzowym 2000.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

§4
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorkiego.
Starosta
W. Piórkowski
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