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533
UCHWA£A Nr XXVII/962/2001
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie ograniczenia w stosowaniu reklam i informacji dwiêkowych oraz informacyjnych sygna³ów
dwiêkowych.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 40 ust. 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 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306), art. 52
ust. 2 ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska z
dnia 31 stycznia 1980 r. (t.j. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z
pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci polegaj¹cej na reklamowaniu i informowaniu o towarach i us³ugach oraz
pos³ugiwaniu siê reklamowymi sygna³ami dwiêkowymi
przy uzyciu urz¹dzeñ nag³aniaj¹cych zainstalowanych na
pojazdach mechanicznych poruszaj¹cych siê lub parkuj¹cych w granicach administracyjnych miasta Gdyni.
§2
Dopuszcza siê stosowanie reklam dwiêkowych okazjonalnych zwi¹zanych z imprezami na wolnym powietrzu
pod warunkiem zachowania dopuszczalnego natê¿enia
ha³asu w rodowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej do 55 dB w godzinach 6.00-22.00.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XLVIII/392/92 z dnia 4 listopada
1992 r. w sprawie zakazu stosowania reklam dwiêkowych
na terenie miasta.

Poz. 533, 534

Nr 26, poz. 426 z pón. zm.)  Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Dzia³ki Lene w brzmieniu, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik do Uchwa³y
Rady Miasta Gdyni
Nr XXVII/971/2001
z dnia 28 lutego 2001 r.
STATUT DZIELNICY DZIA£KI LENE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Dzia³ki Lene, zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków
¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji,
kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Gdyni.

1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.

§5

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

534
UCHWA£A Nr XXVII/971/2001
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Dzia³ki Lene.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 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 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w
zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j.: Dz. U. z 1999 r.

§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7
Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
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d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.
§8
Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.
§9
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
KOMISJE RADY
§ 10
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje
dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy Rada
okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.
§ 16
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê Rady,
zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 534, 535

 1036 

2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹ przez
Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci 1/2 ustawowego sk³adu Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1 /4 sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z
wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 22
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.
§ 27
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia przez Radê
Miasta uchwa³y o jego nadaniu.

535
UCHWA£A Nr XXVII/972/2001
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Karwiny.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 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 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w
zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pón. zm.)  Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Karwiny w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni Nr XXXVIII/690/97
z dnia 22 padziernika 1997 r. (MRMG Nr 27, poz. 253).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.

Za³¹cznik do Uchwa³y
Rady Miasta Gdyni
Nr XXVII/972/2001
z dnia 28 lutego 2001 r.

§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê

STATUT DZIELNICY KARWINY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Karwiny zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków
¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji,
kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
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1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d wybierany przez Radê.

3. W miarê potrzeb Rada Dzielnicy powo³uje komisje dorane.
4. Cel powo³ania komisji doranej, zakres jej dzia³ania oraz
sk³ad okrela Rada Dzielnicy w uchwale o jej powo³aniu.

§4

§ 10

§3

Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.

Do komisji radni zg³aszaj¹ siê wed³ug w³asnego uznania, przy czym radny winien nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.

§5

§ 11

Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA DZIELNICY I JEJ KOMISJE
§6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Dzielnicy,
wybór komisji problemowych  sta³ych i doranych,
opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania terenów Dzielnicy oraz zmian do tych planów,
wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji
miasta na terenie Dzielnicy,
wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy na wniosek
zainteresowanej strony,
wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu
miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o rodki
finansowe na dzia³alnoæ statutow¹,
gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów.
§7

Rada dzielnicy uchwala plan wykorzystania rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy i przedstawia go Radzie Miasta do zatwierdzenia. Zatwierdzony
plan jest za³¹cznikiem do bud¿etu gminy w uk³adzie dzia³owym.
§8
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach sta³ych i doranych.
§9
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ komisje sta³e, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy.
2. Liczbê komisji, zakres ich dzia³ania i kompetencji oraz
tryb pracy okrela Regulamin Pracy Rady Dzielnicy.

1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego
i sekretarza w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 12
Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek komisji w trybie uchwa³y Rady Dzielnicy.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY DZIELNICY
§ 14
1. Rada Dzielnicy obraduje na sesjach.
2. Sesje zwo³uje Zarz¹d z w³asnej inicjatywy, b¹d na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby cz³onków Rady
w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym przez biuro Rady w terminie 5 dni
przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowan¹ tematykê obrad Rady w formie
og³oszenia na tablicy w siedzibie Rady na co najmniej
7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
3. Radny, który nie mo¿e uczestniczyæ w sesji, powinien
powiadomiæ o tym biuro Rady.
§ 16
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
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szoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym w obecnoci
co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych przeprowadza siê g³osowanie tajne.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 17
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 18
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹ przez
Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej 1/2 ustawowego
sk³adu Rady.
§ 19
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w
g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy powierza swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 21
Przewodnicz¹cy Rady korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady,
4) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego Statutu i uchwa³,
5) kierowanie prac¹ biura Rady,
6) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

§ 23
1. Zarz¹d pracuje na swoich posiedzeniach przy obecnoci co najmniej 3 cz³onków.
2. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek cz³onka Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego lub Zarz¹d.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 24
1. rodki finansowe na dzia³alnoæ Dzielnicy pochodz¹ z
bud¿etu miasta lub z darowizn osób prawnych lub fizycznych  za porednictwem bud¿etu miasta.
2. Plan Finansowy Dzielnicy przyjmuje Rada w formie
uchwa³y.
§ 25
Nadzór nad legalnoci¹ uchwa³ rady i gospodark¹ finansow¹ Dzielnicy sprawuje Zarz¹d Miasta.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia przez Radê
Miasta uchwa³y o jego nadaniu.

536
UCHWA£A Nr XXVII/973/2001
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Red³owo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 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 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w
zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pón. zm.)  Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Red³owo w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/458/96 z
dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG Nr 32, poz. 253).
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Za³¹cznik do Uchwa³y
Rady Miasta Gdyni
Nr XXVII/973/2001
z dnia 28 lutego 2001 r.
STATUT DZIELNICY RED£OWO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic , placów i parków
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.
§8

1. Dzielnica Red³owo, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.

Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.

§2

§9

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków
¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji,
kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach, spotkaniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.

§3

KOMISJE RADY

1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy Red³owo, zwana dalej Rad¹, wybierana w wyborach do rad dzielnic.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy Red³owo, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez
Radê.

§ 10

§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6

1. Rada Dzielnicy powo³uje sta³e komisje merytoryczne,
zgodnie z zadaniami okrelonymi w § 2, ustalaj¹c ich
zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Radny, nie bêd¹cy cz³onkiem Zarz¹du, ma obowi¹zek
pracowaæ przynajmniej w jednej komisji sta³ej.
3. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12

RADA I JEJ KOMISJE

1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.

§7

§ 13

Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Pracy Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, mog¹ odbywaæ
spotkania w terenie.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie swoje wnioski oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1 sta³ego
sk³adu komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku lub na wniosek cz³onka Zarz¹du nadzoruj¹cego
pracê komisji.
4. Posiedzenie komisji mo¿e byæ zwo³ane przez Zarz¹d..
5. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewod-

Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
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nicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
6. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady nie mog¹ odbywaæ siê rzadziej ni¿ raz na
trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.
§ 16
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego.
3. Na wniosek ka¿dego radnego Rada mo¿e uchwaliæ
przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Pracy Rady uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê Rady,
zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 1/2 ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek co najmniej 1/2 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w
g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i cz³onków Zarz¹du nie
mo¿e odbywaæ siê na sesji, na której wp³yn¹³ wniosek
o odwo³anie.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z
wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 22
Zarz¹d reprezentuje Dzielnicê i Radê wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego Statutu.
§ 23
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 24
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne oso-
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by zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia przez Radê
Miasta uchwa³y o jego nadaniu.

537
UCHWA£A Nr XXVIII/990/2001
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

538
UCHWA£A Nr XXIX/996/2001
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gdynia za rok 2000.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 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 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w
zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pón. zm.)  Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Miasta Gdyni przyjmuje sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Gdynia za rok 2000.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

w sprawie zmiany treci uchwa³y Nr V/209/99 Rady
Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 17 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.), § 1 uchwa³y Nr VI/
242/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wyra¿enia woli do zawarcia porozumienia z Gmin¹
Kosakowo w sprawie podjêcia nauki przez uczniów Gminy Kosakowo w gdyñskich gimnazjach (MRMG z 1999 r.
Nr 9, poz. 151) oraz art. 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
o przepisach wprowadzaj¹cych reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr V/209/99 rady Miasta Gdyni z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 17
w Gdyni, ul. Sucharskiego 10 dokonuje siê nastêpuj¹cej
zmiany wprowadza siê pkt 3 do § 2 o nastêpuj¹cej treci:
3. Z obwodu, o którym mowa w pkt 2, do Gimnazjum
Nr 17 z dniem 1 wrzenia 2001 r. bêd¹ uczêszczaæ
uczniowie z obecnych pierwszych i drugich klas
gimnazjalnych.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

539
UCHWA£A Nr XXIX/999/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy D¹browa.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 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 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w
zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pón. zm.)  Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy D¹browa w brzmieniu,
jak w za³¹czniku niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni Nr XXVIII/462/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG Nr 33, poz. 257)
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 539

 1042 
Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Miasta Gdynia
Nr XXIX/999/01
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

STATUT DZIELNICY D¥BROWA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica D¹browa zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony rodowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.

k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie projektów planów wykorzystania rodków
finansowych i przekazanie ich Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) uzgadnianie za³o¿eñ i projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz
zmian do tych planów (na etapie procedury przewidzianej Ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym).
§8
Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.
§9
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
KOMISJE RADY
§ 10
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.

KOMPETENCJE RADY

§ 12

§7

1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego
i sekretarza, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego i sekretarza komisji na wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji
w trybie okrelonym w ust. 1.

Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) wspó³tworzenie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie
zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,

§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy lub
sekretarz w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
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SESJE RADY
§ 14

1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21

1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 3 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 5 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.

§ 16

§ 22

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnego Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

§ 15

§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady
uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê
Rady, zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I JEGO KOMPETENCJE
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹

§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXIX/1000/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian w statucie Muzeum Miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123) w zwi¹zku z art. 22 statutu Muzeum Miasta Gdyni
nadanego Uchwa³¹ Rady Miasta Gdyni Nr LXIV/604/93 z
24 listopada 1993 r., Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê statut Muzeum Miasta Gdyni w sposób nastêpuj¹cy:
1. W § 1 statutu po wyrazie dzia³a dodaje siê wyraz w
szczególnoci oraz:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr
kultury (t.j. z 1999 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1150);
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pón. zm.);
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123);
d) po ust. 3 dodaje siê ust. 4 i ust. 5, które otrzymuj¹
brzmienie:
4. ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póniejszymi
zmianami),
5. postanowieñ niniejszego statutu.;
2. W § 2:
a) w ust.1 wyraz miejsk¹ zastêpuje siê wyrazem samorz¹dow¹, wyraz nabywaj¹c¹ zastêpuje siê wyrazem posiadaj¹c¹, po wyrazach osobowoæ
prawn¹ stawia siê kropkê. Pozosta³e wyrazy skrela siê.
b) ust. 2 skrela siê;
3. W § 3 wyraz Rada zastêpuje siê wyrazem Gmina;
4. W § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5.1. Nadzór nad Muzeum sprawuje Zarz¹d Miasta
Gdyni.
2. Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Muzeum sprawuje Rada Muzeum;
5. W § 6 po wyrazie Gdañsku dodaje siê wyrazy i innych muzeów;
6. § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7.1. Muzeum jest instytucj¹ upowszechniania kultury o charakterze naukowo-badawczym i
owiatowym.
2. Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie dokumentowania i popularyzacji
wiedzy historycznej o Gdyni, od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem znaczenia budowy nowoczesnego portu i miasta w okresie II Rzeczypospolitej.
3. Muzeum upowszechnia wartoci kulturalne, artystyczne i estetyczne, kszta³tuje wra¿liwoæ poznawcz¹ informuj¹c o gromadzonych zbiorach
i umo¿liwiaj¹c kontakt z nimi.;
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7. § 8 skrela siê;
8. § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9. Dla realizacji celów okrelonych w § 7 Muzeum
w szczególnoci:
1. gromadzi dobra kultury  materialne, ikonograficzne  i dokumenty w zakresie dyscyplin
w nim reprezentowanych drog¹: zakupów, darowizn, zapisów, depozytów,
2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia,
3. przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniaj¹cych im pe³ne bezpieczeñstwo i magazynuje w sposób dostêpny dla
badañ naukowych,
4. organizuje wystawy sta³e, czasowe, objazdowe,
5. udostêpnia zbiory dla celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych,
6. prowadzi szkolenia i praktyki w dziedzinie muzealnictwa,
7. opracowuje i publikuje wyniki badañ i poszukiwañ prowadzonych w kraju i za granic¹ oraz
wydaje prace naukowe i popularno  naukowe, a tak¿e informatory, katalogi i przewodniki oraz bezp³atne materia³y reklamowe z zakresu swej dzia³alnoci,
8. prowadzi dzia³alnoæ edukacyjn¹ obejmuj¹c¹
odczyty, spotkania, lekcje muzealne oraz inne
formy opieki merytorycznej w czasie zwiedzania Muzeum,
9. prowadzi fachow¹ bibliotekê i czytelniê,
10. wspó³pracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze,
11. organizuje i wspó³dzia³a z innymi instytucjami w zakresie przygotowania imprez okolicznociowych: rocznicowych, jubileuszowych
zwi¹zanych z ¿yciem i histori¹ miasta.;
9. W § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10.1. Muzeum kieruje dyrektor, który jest powo³ywany przez Zarz¹d Miasta Gdyni, lub z którym Zarz¹d Miasta Gdyni zawiera umowê o
zarz¹dzanie Muzeum.;
2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze
konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d
Miasta.
3. Dyrektor podlega Zarz¹dowi Miasta, przed
którym jest odpowiedzialny za ca³okszta³t
dzia³alnoci Muzeum.;
10. Dotychczasowy § 11 oznacza siê jako § 12 i nadaje
mu brzmienie:
§ 12.1. Pracowników Muzeum zatrudnia dyrektor
Muzeum, wykonuj¹c w stosunku do nich
wszelkie czynnoci z zakresu prawa pracy.
2. Dla realizacji zadañ statutowych Muzeum dyrektor mo¿e zawieraæ umowy cywilne.;
11. Dotychczasow¹ treæ § 12 skrela siê;
12. Dotychczasowy § 13 oznacza siê jako § 11 i nadaje
mu brzmienie:
§ 11. Organizacjê wewnêtrzn¹ Muzeum okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasiêgniêciu opinii Organizatora oraz
opinii dzia³aj¹cych w nim organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.;
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13. § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Muzeum posiada nastêpuj¹ce dzia³y:
1. Dzia³ Dokumentacji Historii Miasta i Portu
2. Dzia³ Sztuki
3. Dzia³ Naukowo-Edukacyjny
4. Biblioteka
5. Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy
6. Dzia³ Administracji i Kadr;
14. § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Szczegó³owy zakres zadañ dzia³ów i stanowisk
pracy w Muzeum ustala dyrektor Muzeum w
wydawanych przez siebie regulaminach.;
15. Po § 14 tworzy siê tytu³ Rada Muzeum;
16. § 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15. Przy Muzeum Miasta Gdyni dzia³a Rada Muzeum, któr¹ powo³uje Rada Miasta Gdyni na zasadach okrelonych w ustawie o muzeach.;
17. W § 16 skrela siê wyrazy i rozlicza siê z bud¿etem
gminy, wyrazy zak³adów bud¿etowych zastêpuje
siê wyrazami instytucji kultury;
18. W § 17 po wyrazach finansowana jest dodaje siê
wyrazy z dotacji udzielanej, po wyrazie Organizatora skrela siê przecinek i wyrazy ze rodków w³asnych i dodaje wyrazy oraz z osi¹gniêtych przychodów i stawia przecinek;
19. § 18 otrzymuje brzmienie:
§ 18. 1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Muzeum
jest przed³o¿ony przez dyrektora roczny plan
dzia³alnoci, który wraz z planem finansowym uwzglêdniaj¹cym wysokoæ dotacji
ustalanej i przyznawanej przez Organizatora
podlega zatwierdzeniu przez Radê Muzeum.
2. W razie nie zatwierdzenia planu, o którym
mowa w pkt 1 sprawê rozstrzyga Zarz¹d Miasta Gdyni.
3. Organizator zapewnia Muzeum rodki niezbêdne do prowadzenia nieprzerwanej dzia³alnoci kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których dzia³alnoæ jest prowadzona.;
20. W § 19:
1) w ust. 1:
a) w pkt b) wyraz udostêpniania poprzedza siê
wyrazami odp³atnego, na zasadach okrelonych
zarz¹dzeniem dyrektora i przecinkiem;
b) w pkt c) wyrazy wynajmowanie swoich pomieszczeñ zastêpuje siê wyrazami wynajmowania u¿ytkowanych pomieszczeñ oraz po wyrazie statutow¹ dodaje siê wyraz Muzeum;
c) po pkt d) dodaje siê pkt e) w brzmieniu:
§ 19 ust. 1 pkt e) odp³atnego udostêpniania
sprzêtu wystawienniczego na zasadach okrelonych zarz¹dzeniem dyrektora.;
2) w ust. 2 wyrazy przeznaczone bêd¹ zastêpuje siê
wyrazami przeznaczane s¹ oraz po wyrazie statutowej dodaje siê wyraz Muzeum;
21. § 20 otrzymuje brzmienie:
§ 20. Do sk³adania w imieniu Muzeum owiadczeñ
w zakresie jego praw i zobowi¹zañ maj¹tkowych
upowa¿nieni s¹ dyrektor Muzeum i g³ówny ksiêgowy lub osoby upowa¿nione przez dyrektora..
21. § 21 otrzymuje brzmienie;
§ 21. Po³¹czenie, podzia³ lub likwidacja Muzeum
mo¿e nast¹piæ na mocy uchwa³y Rady Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdyni do og³oszenia
tekstu jednolitego statutu Muzeum Miasta Gdyni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWA£A Nr III/12/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10,
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
zm.; z 1999 r. Nr 41, poz. 412; z 1999 r. Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska w Ustce uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I  Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ustce Nr VII/30/
2000 z dnia 27 lipca 2000 r. uchwala siê zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki uchwalonym w dniu 8 grudnia 1994 r.
uchwa³¹ Rady Miasta Ustki Nr VII/31/94 (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 42, poz. 232) dla terenów parku wodnego
przy ul. Grunwaldzkiej w Ustce w granicach obowi¹zywania planu oznaczonych na za³¹czniku graficznym do
niniejszej uchwa³y, którego ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to
rozumieæ granice obowi¹zywania planu pokazane na
rysunku planu,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie w granicach opracowania,
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7. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania jako lokalne cele publiczne:
 inwestycje w granicach Centrum Kultury Rekreacji
i Promocji (1 US),
 inwestycje w granicach domu opieki spo³ecznej (4
UO, Z).
8. Strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej oznaczona na rysunku planu stanowi
obszar wystêpowania stanowisk archeologicznych
ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury. Zakres niezbêdnych badañ dla
udokumentowania pradziejowych reliktów osadniczych poprzez przeprowadzenie archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania okreli inwestorom Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Na pozosta³ym terenie opracowania w trakcie prowadzenia prac ziemnych ustala siê obowi¹zek w zakresie okrelonym zezwoleniem WKZ prowadzenia
obserwacji archeologicznej, a w przypadku stwierdzenia wystêpowania reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia badañ ratowniczych.
9. Szczegó³owe rozwi¹zania na etapie realizacji zabudowy i zagospodarowania oraz u¿ytkowania obiektów i
terenów objêtych planem musz¹ zapewniæ ochronê
z³o¿a borowiny i nie powodowaæ pogorszenia geologiczno  górniczych warunków wystêpowania i eksploatacji borowiny.
10. Dla projektów budowlanych na wydzielonych terenach granicz¹cych lub przekraczaj¹cych granicê zerow¹ z³o¿a borowiny nale¿y wykonaæ kompleksow¹
dokumentacjê geologiczno  in¿yniersk¹, oraz dokumentacjê okrelaj¹c¹ warunki hydrogeologiczne w
zwi¹zku z projektowaniem odwodnieñ budowlanych
otworami wiertniczymi, o ile takie odwodnienia bêd¹
niezbêdne do realizacji obiektów.
11. W przypadku przyst¹pienia do zmiany kana³u Ustka 
Przew³oka w kana³ deszczowy i realizacji drogi na trasie kana³u nale¿y uzyskaæ szczegó³owe warunki z Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa
Pomorskiego  Oddzia³ Terenowy w S³upsku, oraz
u¿ytkownika kana³u deszczowego od ul. H. Sawickiej
12. Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych nale¿y zabezpieczyæ na w³asnej dzia³ce.

6) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) wskaniku intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ogólnej budynku do
powierzchni dzia³ki.
ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia
podstawowego dla terenu objêtego planem
§3
1. Przeznaczeniem podstawowym terenu ustala siê funkcjê obs³ugi ruchu turystycznego, sportu, rekreacji oraz
owiaty.
2. Zezwala siê ponadto na lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego.
ROZDZIA£ III
Zasady ogólne zagospodarowania terenu
§4
1. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce dziel¹ce obszary o ró¿nym sposobie u¿ytkowania oznaczone na rysunku planu. Lini¹ przerywana oznaczono proponowane nieobowi¹zuj¹ce zmiany linii rozgraniczaj¹cych.
2. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone
na rysunku planu ograniczaj¹ce mo¿liwoæ przybli¿enia projektowanej zabudowy do granicy dzia³ki.
3. Wysokoæ posadzki parteru dla obiektów kubaturowych nad terenem nie mo¿e przekraczaæ 0,30 m z wyj¹tkiem obiektów o specjalnych wymogach technologicznych.
4. Miejsca parkingowe parku wodnego zaprojektowaæ na
w³asnej dzia³ce. Dla obiektów istniej¹cych d¹¿yæ do zabezpieczenia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w
granicach dzia³ki.
5. Na terenach zieleni rekreacyjnej wyznaczonych w poszczególnych obszarach zezwala siê na lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych, placów zabaw i elementów ma³ej
architektury oraz ruchu pojazdów niezbêdnych dla funkcjonowania parku.
6. Nie zezwala siê na realizacjê inwestycji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.

ROZDZIA£ IV
Ustalenia dotycz¹ce terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Symbol
w planie

Pow.
w ha

1 US

3,09

Treæ ustaleñ

Teren Centrum Kultury Rekreacji i Promocji z boiskami sportowymi od pó³nocy i czêciow¹ zabudow¹ od strony ulicy Grunwaldzkiej pozostawia siê zasadniczo bez zmian. Mo¿liwoæ realizacji nowych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem lub
modernizacj¹ istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych, dla których wyznaczono nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej. Wyznaczona linia rozgraniczaj¹ca nie dotyczy sezonowych obiektów us³ugowych.
Boiska i teren zainwestowania wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej przedzieliæ obszarem zieleni rekreacyjnej. W granicach tego obszaru zezwala siê na lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych,
placów zabaw i elementów ma³ej architektury.
Wskazana jest modernizacja wejcia pieszego na teren parku wodnego i CKRiP od
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str. ulicy Grunwaldzkiej. Alternatywnie proponuje siê przesuniêcie granicy terenu 5
UM, 1 US, i 2 UC,R zgodnie z przebiegiem pokazanym w rysunku niniejszego planu w
celu poszerzenia tego wejcia, co powoduje koniecznoæ likwidacji istniej¹cej recepcji
i jej wybudowanie w nowym miejscu.
Mo¿liwoæ lokalizacji miejsc parkingowych od strony wjazdu z ul. Hanki Sawickiej.
2 UC,SR

3 UC

4 UO,Z

5
6
7
8
9

3,59

0,82

1,10

Teren przeznaczony pod zlokalizowanie parku wodnego podzielony na trzy obszary
funkcjonalne:
 obszar wydzielony nieprzekraczalnymi liniami zabudowy przeznaczony pod obiekty
kubaturowe parku z basenami zewnêtrznymi i z akcentem architektonicznym  wie¿¹ widokow¹ ze zje¿d¿alniami,
 obszar przeznaczony pod zieleñ rekreacyjn¹ z ci¹gami pieszo-jezdnymi z dopuszczeniem lokalizacji urz¹dzeñ rekreacyjnych, placów zabaw i elementów ma³ej architektury oraz ruchu pojazdów niezbêdnych dla funkcjonowania parku,
 strefê parkowania z wjazdem g³ównym na teren parku wodnego dostêpn¹ od strony projektowanej drogi; dodatkowy parking dla urz¹dzeñ i pojazdów s³u¿bowych
zlokalizowano od strony p³d.  zach. obszaru. Dla strefy parkowania minimalny wskanik zieleni nale¿y przyjmowaæ nie mniej ni¿ jedno drzewo na 5 miejsc postojowych.
Wysokoæ zabudowy obiektów kubaturowych maks.15,0 m ponad poziom terenu. Wysokoci dominanty architektonicznej nie ogranicza siê. Przy granicy domu opieki spo³ecznej od strony pó³nocno zachodniej zaprojektowaæ pas zieleni parkowej gêsto zadrzewionej z poszyciem i krzewami.
Rezerwa terenu pod us³ugi turystyczne.
Teren przeznaczony pod zabudowê ogranicza nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona w odleg³oci 15,0 m od granicy zerowej z³o¿a borowiny w celu przeznaczenia
tego pasa terenu na zieleñ izolacyjn¹. Od strony nowoprojektowanej drogi wyznacza
siê rejon lokalizacji zespo³u parkingowego. Dla strefy parkowania minimalny wskanik
zieleni przyjmowaæ nale¿y nie mniej ni¿ jedno drzewo na 5 miejsc postojowych.
Wysokoæ zabudowy obiektów kubaturowych maks. 15,0 m ponad poziom terenu.
Istniej¹cy dom opieki spo³ecznej bez zmiany funkcji. Mo¿liwoæ rozbudowy i modernizacji z zachowaniem odpowiedniej wielkoci terenów rekreacyjnych. Wzd³u¿ granicy
pó³nocno  zachodniej, pó³nocno-wschodniej i od strony terenu oznaczonego symbolem 10 ZP nale¿y wykonaæ 10 m pas zieleni ochronnej.

UM
UM
UM
UM
UM

0,07
0,02
0,03
0,03
0,02

Tereny zainwestowane pawilonami handlowymi. Mo¿liwoæ ich modernizacji i rozbudowy z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:
 odleg³oæ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ul. Grunwaldzkiej min. 4,0 m
 wysokoæ zabudowy  parter do 4,5 m i poddasze u¿ytkowe w stromym dachu o
k¹cie nachylenia 40°-50°, wysokoæ kalenicy (równoleg³ej do ul. Grunwaldzkiej) do
9,0 m nad terenem. Poziom posadzki parteru maks. 0,3 m nad poziom ulicy,
 mo¿liwoæ przeznaczenia do 40% powierzchni na mieszkanie.

10 ZP

0,24

Teren parkingu z zieleni¹ izolacyjn¹ pomiêdzy grupami stanowisk parkingowych. Planowany parking do 70 miejsc postojowych. Przy projektowaniu uwzglêdniæ mo¿liwoæ
dojazdu do dzia³ki 9UM od strony drogi 04 KD.

01 KL

Istniej¹ca ulica Grunwaldzka  ulica ruchu lokalnego o jednej jezdni z dwoma pasami
ruchu przewidziana do modernizacji w celu poszerzenia pasa drogowego do 20,0 m.
kosztem obecnych granic CKRiP.

02 KL

Istniej¹ca ulica Hanki Sawickiej  ulica ruchu lokalnego o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu przewidziana do modernizacji w celu poszerzenia pasa drogowego do
15,0 m kosztem obecnych granic CKRiP.

03 KD

Po trasie projektowanej w planie ogólnym ulicy Rybackiej, projektowana ulica dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m, stanowi¹ca g³ówny dojazd do
parku wodnego i parkingów.

04 KD
05 KD

0,02
Razem
9,03 ha

Istniej¹ce drogi dojazdowe do osiedla mieszkaniowego i us³ug bez zmian.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1048 

ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej
§6
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 doprowadzenie wody dla potrzeb gospodarczych,
przeciwpo¿arowych i obrony cywilnej z ujêcia na
terenie ul. Rybackiej,
 nape³nianie basenów winno odbywaæ siê w czasie
najni¿szego rozbioru wody t.j. w godzinach nocnych,
 pobór wody do wymiany wody w basenach nie
mo¿e siê odbywaæ w godzinach szczytowego rozbioru,
 projektowane sieci uk³adaæ w chodnikach lub terenach zielonych. Projektowan¹ sieæ wodoci¹gow¹
uzbroiæ w hydranty przeciwpo¿arowe,
 sieæ i przy³¹cza wykonaæ we w³asnym zakresie,
 niezale¿nie od zasilania z sieci nale¿y przewidzieæ zaopatrzenie w wodê z awaryjnych studni publicznych,
zgodnie z zarz¹dzeniem MGPiB Nr 2/95 z dnia
21.09.1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663),
 przy realizacji obiektów ponad 5 kondygnacji przeanalizowaæ koniecznoæ zastosowania urz¹dzeñ do
podnoszenia cinienia.
2. W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej,
 cieki gospodarczo-bytowe z terenu zagospodarowania odprowadziæ grawitacyjnie do istniej¹cej miejskiej sieci komunalnej. Miejsce w³¹czenia istniej¹cy
kana³ sanitarny w ul. Grunwaldzkiej i Jagielloñskiej,
 cieki wprowadzane do kanalizacji komunalnej winny spe³niaæ wymogi cieków jakie mog¹ byæ wprowadzane do kanalizacji miejskiej.
 kana³y uk³adaæ w jezdni i terenach utwardzonych
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê:
 maks. wykorzystanie istniej¹cej sieci kanalizacji deszczowej (Æ 0,40 i Æ 0,50),
 wody opadowe nale¿y odprowadziæ do kana³u Przew³oka po uzyskaniu szczegó³owych warunków z
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego  Oddzia³ Terenowy w S³upsku,
oraz u¿ytkownika kana³u deszczowego w ul. H. Sawickiej.
 wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ w
obowi¹zuj¹cych przepisach,
 kana³y nale¿y uk³adaæ w terenie utwardzonym.
4. W zakresie gazyfikacji ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci gazowej,
 mo¿liwoæ gazyfikacji ca³ego terenu, dla potrzeb
przygotowania posi³ków, ciep³ej wody i grzewczych,
 w przypadku wykorzystania gazu dla potrzeb grzewczych nale¿y do terenu opracowania doprowadziæ
gaz redniego cinienia z przewodu istniej¹cego w
ul. Wróblewskiego,
 gazoci¹gi uk³adaæ w pasach zieleni i pod chodnikami, a w szczególnych przypadkach pod asfaltem przy
zachowaniu odleg³oci bezpiecznej od pozosta³ych

5.

6.

7.

8.

Poz. 541

elementów uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych,
W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê:
 wymiana istniej¹cej sieci ciep³owniczej naziemnej na
podziemn¹,
 przygotowanie ciep³a dla potrzeb grzewczych z kot³owni indywidualnych opalanych wy³¹cznie tzw.
paliwem ekologicznym (energia elektryczna, gaz
propan-butan, pompy cieplne, gaz ziemny i inne)
lub z sieci ciep³owniczej miejskiej,
 sieæ wykonaæ z rur preizolowanych, uk³adaæ w pasach drogowych poza jezdni¹ i w terenach zielonych.
W zakresie utylizacji odpadów sta³ych ustala siê:
 ustala siê zorganizowany wywóz odpadów sta³ych
na istniej¹ce urz¹dzone wysypisko przez s³u¿by specjalistyczne,
 nie przewiduje siê wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
 przewiduje siê segregacjê odpadów.
W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê:
nastêpuj¹ce dopuszczalne natê¿enie ha³asu na granicy terenu opracowania s¹siaduj¹cym z:
 terenem domu opieki spo³ecznej i zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹:
a) od dróg, pora dnia  55 dB; pora nocy  45 dB
b) od innych róde³ ha³asu
pora dnia  45 dB
pora nocy  40 dB
 zabudow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹ z us³ugami rzemielniczymi:
a) od dróg pora dnia  60 dB, pora nocy  50 dB
b) od innych róde³ ha³asu pora dnia  50dB
pora nocy  40 dB
 dla terenów us³ugowych nie ustala siê dopuszczalnego natê¿enia ha³asu,
 wprowadza siê zakaz stosowania urz¹dzeñ powoduj¹cych wibracje wp³ywaj¹ce ujemnie na zdrowie
mieszkañców i obiekty budowlane.
 ograniczyæ prêdkoæ poruszania siê pojazdów na
drodze wewnêtrznej do V = 15km/godz., na ul.
H. Sawickiej do 50 km/godz.,
 na terenie oznaczonym symbolem 2UC SR przy granicy domu opieki spo³ecznej, od strony pó³nocno
zachodniej zaprojektowaæ pas zieleni parkowej gêsto zadrzewionej z poszyciem z trawy i krzewów,
 na terenie domu opieki spo³ecznej wzd³u¿ granicy
pó³nocno  zachodniej, pó³nocno-wschodniej, oraz
od strony terenu oznaczonego symbolem 10ZP nale¿y wykonaæ 10 m pas zieleni ochronnej gêsto zadrzewionej,
 po zrealizowaniu i uruchomieniu obiektów nale¿y dokonaæ pomiarów natê¿enia ha³asu na terenie domu
opieki spo³ecznej i zabudowy mieszkaniowej, a w
przypadku stwierdzenia przekroczeñ zastosowaæ
urz¹dzenia lub materia³y dwiêkoch³onne.
W zakresie ochrony powietrza ustala siê zakaz:
 wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych w ilociach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci stê¿eñ tych substancji w powietrzu, z
uwzglêdnieniem t³a istniej¹cego, ustalonych dla
obszarów uzdrowiskowych,
 ogrzewania obiektów paliwem sta³ym.
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9. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
 zakaz realizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi, lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
 ród³a ha³asu znajduj¹ce siê na okrelonym terenie
nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnego natê¿enia ha³asu na innym terenie,
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci winien byæ ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³
prawny.
10. Przy projektowaniu i realizacji sieci nale¿y uwzglêdniæ dokumentacjê techniczn¹ badañ pod³o¿a gruntowego wykonan¹ w 2000 r. dla potrzeb planu.
11. Sieæ nale¿y realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§7
Dla zasilania obiektów nale¿y wykonaæ wbudowan¹ stacjê transformatorow¹ wnêtrzow¹ 15/04kV z dwustronnym
zasilaniem. Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 1,2 MW co wymaga budowy nowej linii 15 kV od GPZ
w Ustce przy ul. Dar³owskiej do projektowanej trafostacji
jako zasilania podstawowego. Dla awaryjnego zasilania
wykorzystaæ istniej¹c¹ na tym obszarze liniê 15 kV. Do
dalszych faz projektowych nale¿y uzyskaæ warunki pod³¹czenia z Zak³adu Energetycznego w S³upsku.
ROZDZIA£ VIII
Ustalenia w zakresie ochrony cywilnej
§8
1. Przy projektowaniu obiektów us³ugowych w granicach
obowi¹zywania planu wskazane jest wyznaczenie pomieszczeñ na ukrycia czêciowo przygotowane o
wspó³czynniku ochrony K/100.
2. Zaopatrzenie w wodê wykonaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u IV niniejszych ustaleñ Istniej¹ca sieæ miejska
zabezpiecza potrzeby zaopatrzenia w wodê w okresie
ograniczonych dostaw.
3.Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów zlokalizowanych na terenie objêtym planem projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej Pañstwa.
ROZDZIA£ IX
Ustalenia koñcowe
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 10
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustki uchwalonego w dniu 8 grudnia 1994 r. uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Ustce Nr VII/31/94 opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa S³upskiego (Nr 42, poz. 242) sprzeczne z
ustaleniami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

542
UCHWA£A Nr 209/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne po³o¿one na terenie Gminy Nowy
Staw.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 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 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985 i Nr 91, poz. 1009) oraz art. 26 i 26a ustawy z
dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. z 1999 r. Nr 120, poz. 787,
Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111, poz. 1298; z 2000 r.
Nr 122, poz. 1317 0  Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego w wysokoci  2,90; z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
mieszkalnego po³o¿onego na terenie miasta i gminy Nowy
Staw.
§2
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci: pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania; nie uwa¿a siê jednak za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni:
balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w
cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i
komórek przeznaczonych na przechowywanie opa³u.
Obmiaru powierzchni u¿ytkowej lokalu dokonuje siê w
wietle wyprawionych cian, wed³ug zasad okrelonych
w Polskiej Normie.
§3
Wysokoæ czynszu ze wzglêdu na standard i po³o¿enie
lokalu podlega zwy¿ce lub zni¿ce zgodnie z tabel¹ czynników dodatkowych, stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 542, 543
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.

Zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 11 maja 2001 r.

§5
Traci moc uchwa³a Nr 117/2000 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmiany
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne po³o¿one na terenie gminy Nowy Staw.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 1 miesi¹ca od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego w Gdañsku z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowym Stawie
J. Kasyna
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
Tabela czynników dodatkowych
wp³ywaj¹cych na wysokoæ czynszu

Czynnik dodatkowy

L.p.

Wp³ywa
na stawkê
bazow¹

1.

Brak ³azienki

minus 10%

2.

Brak WC

minus 10%

3.

Brak urz¹dzeñ wod.-kan.

minus 10%

4.

Brak instalacji gazu ziemnego

minus 10%

5.

Lokal z ciemn¹ kuchni¹

minus 15%

6.

Lokal wyposa¿ony w c.o

plus 25%

7.

Lokal wyposa¿ony w c.o i c.w.u

plus 30%

8.

Lokalizacja poza obrêbem miasta

minus 10%

9.

Lokal wspólny

minus 10%

10.

Lokal substandardowy

minus 50%

11.

Lokal socjalny

minus 50%

Maksymalna obni¿ka w wyniku zsumowania wszystkich
czynników wynosi 50%, a dla lokalizacji poza miastem
(tereny wiejskie)  60%.

w sprawie okrelenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i lasów ochronnych
w nadbrze¿nym pasie technicznym.
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243,
z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
Nr 122, poz. 1321), podaje siê do publicznej wiadomoci:
I. Postanowienia ogólne
§1
Przepisy niniejszego zarz¹dzenia obowi¹zuj¹ na obszarze chronionego nadbrze¿nego pasa technicznego i przyleg³ych wód morskich objêtych terytorialnym zakresem
dzia³ania Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§2
1. Nadbrze¿ny pas techniczny stanowi strefê wzajemnego bezporedniego oddzia³ywania morza i l¹du; jest
on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w
stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa i ochrony rodowiska.
2. Szerokoæ pasa technicznego okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Granice pasa technicznego wyznaczaj¹ w terenie graniczniki Urzêdu Morskiego, a o obszarze chronionym
w pasie technicznym informuj¹ tablice ostrzegawczo 
informacyjne.
§3
Osoby przebywaj¹ce w pasie technicznym obowi¹zane s¹:
1) przestrzegaæ przepisów niniejszego zarz¹dzenia oraz
stosowaæ siê do wskazañ zawartych w og³oszeniach
i na tablicach ostrzegawczych, umieszczanych na
terenie pla¿y, wydm i lasów w nadbrze¿nym pasie
technicznym,
2) stosowaæ siê do doranych poleceñ pracowników
s³u¿by ochrony wybrze¿a.
§4
Funkcjonariusze Urzêdu Morskiego w Gdyni posiadaj¹cy legitymacjê s³u¿bow¹ i pisemne upowa¿nienie Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni, posiadaj¹ prawo:
1) nak³adania kar pieniê¿nych wobec osób, które wykroczy³y przeciwko przepisom porz¹dkowym niniejszego zarz¹dzenia,
2) wydawania osobom przebywaj¹cym w nadbrze¿nym pasie technicznym doranych poleceñ maj¹cych na celu zapobie¿enie lub usuniêcie skutków naruszenia przepisów porz¹dkowych przez te osoby.
II. Ochrona pla¿y (przedwydmy), wydm i klifów
§5
Zabrania siê na pla¿y (przedwydmie), wydmach i klifach:
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1) zrywania, cinania, koszenia i deptania trawy i wszelkiej rolinnoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem rolin objêtych ochron¹ prawn¹,
2) kopania rowów i do³ów, ustawiania p³otków z chrustu i faszyny na wydmach oraz na pla¿y (przedwydmie) w pasie 2-metrowej szerokoci licz¹c od podstawy wydmy,
3) niszczenia umocnieñ brzegowych przez wybieranie z
nich faszyny, chrustu i innych materia³ów oraz niszczenia ogrodzeñ na przejciach, wydmach i klifach,
4) prowadzenia dzia³alnoci us³ugowo  handlowej w
przejciach na pla¿ê,
5) wchodzenia na hydrotechniczne umocnienia brzegowe,
6) przejazdu, parkowania pojazdów i przechodzenia na
pla¿ê i do k¹pielisk poza oznaczonymi parkingami,
przejciami i drogami,
7) pla¿owania na wydmach i klifach oraz biwakowania
na pla¿ach, wydmach i klifach,
8) wpuszczania na teren wydm i klifów zwierz¹t domowych,
9) zwo¿enia mieci i gruzu oraz zanieczyszczania i zamiecania terenu,
10) zabierania i przyw³aszczania mienia wyrzuconego
przez morze na brzeg.
§6
Zabrania siê bez uzyskania zezwolenia Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni:
1) wydobywania piasku, kamieni, marglu, bursztynu,
¿wiru, gliny i innych kopalin w nadbrze¿nym pasie
technicznym i w pasie wód morskich,
2) eksploatacji terenów trzcinowych,
3) wznoszenia wszelkiego rodzaju obiektów i urz¹dzeñ
w nadbrze¿nym pasie technicznym i przyleg³ym pasie wód morskich,
4) rekreacyjnych przejazdów konnych,
5) przejazdów i parkowania pojazdów samochodowych i motocykli (nie dotyczy s³u¿b ratowniczych,
porz¹dkowych i specjalnych),
6) rozpalania ognisk na pla¿y.
§7
Zabrania siê osobom nieuprawnionym przebywania na
terenach zamkniêtych (ogrodzonych) oznaczonych tablicami ostrzegawczymi oraz na terenach, na których prowadzone s¹ prace zabezpieczaj¹ce zwi¹zane z umocnieniami brzegu morskiego.
III. Ochrona lasów nadbrze¿nych
§8
Zabrania siê w lasach nadbrze¿nych:
1) niszczenia drzew, krzewów i innej rolinnoci lenej,
2) palenia tytoniu i rozniecania ognia,
3) przechodzenia, przejazdu lub przeganiania zwierz¹t
przez las poza przejciami i drogami oznakowanymi,
4) wje¿d¿ania pojazdami mechanicznymi do lasu i parkowania pojazdów na terenach lenych (nie dotyczy s³u¿b
ratowniczych, porz¹dkowych i specjalnych),
5) biwakowania i pla¿owania,
6) puszczania psów luzem,
7) wyrzucania mieci i gruzu oraz zanieczyszczania terenów lenych,
8) polowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§9

Zabrania siê bez uprzedniego zezwolenia Dyrektora
Urzêdu Morskiego w Gdyni:
1) dokonywania wyrêbu drzew i krzewów, karczowania pni, obcinania ga³êzi oraz wyrywania korzeni
drzew i krzewów,
2) wydobywania ¿ywicy i soków z drzew i krzewów,
3) zbierania ga³êzi, chrustu, kory, darni, trawy, wrzosu,
mchu, ció³ki, szyszek, grzybów, jagód, owoców, zió³
i innych u¿ytków lenych,
4) wypasów zwierz¹t gospodarskich,
5) rekreacyjnych przejazdów konnych,
6) wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych i
motocykli.
§ 10
1. Osobom naruszaj¹cym przepisy porz¹dkowe niniejszego zarz¹dzenia mog¹ byæ wymierzane kary pieniê¿ne
w wysokoci i w trybie okrelonym w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.
Nr 32, poz. 131 z pón. zm.).
2. Osobom naruszaj¹cym postanowienia art. 81 i 161 Kodeksu wykroczeñ funkcjonariusze Urzêdu Morskiego
w Gdyni nak³adaj¹ grzywny w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania
funkcjonariuszom niektórych organów uprawnieñ do
nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U.
Nr 6, poz. 34 z pón. zm.).
§ 11
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 4 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 24 stycznia 1994 r. w sprawie okrelenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm morskich i lasów ochronnych w nadbrze¿nym
pasie technicznym (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 4, poz. 18, Dz.
Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 3, poz. 15).
§ 12
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie trzech dni od
dnia og³oszenia w drodze obwieszczenia w miejscu jego
obowi¹zywania i podlega opublikowaniu w Dziennikach
Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko
Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski

544
UCHWA£A Nr 5190/2001/III
Zarz¹du Miasta Gdyni
z dnia 15 maja 2001 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu statutu Muzeum Miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1997 r. Nr 110; zm. z 1997 r. Nr 141,
poz. 943; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136), w wykonaniu § 2 uchwa³y Nr XXIX/1000/01
Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie
zmian w statucie Muzeum Miasta Gdyni  Zarz¹d Miasta
Gdyni uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 544
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§1

§5

Og³asza siê, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y, jednolity
tekst statutu Muzeum Miasta Gdyni nadanego uchwa³¹
Rady Miasta Gdyni Nr LXIV/604/93 z dnia 24 listopada 1993
r. z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych uchwa³¹ Nr
XXIX/1000/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2001
r. w sprawie zmian w statucie Muzeum Miasta Gdyni.

Nadzór nad Muzeum sprawuje Zarz¹d Miasta Gdyni.
Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Muzeum sprawuje Rada Muzeum.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Urzêdu.

§6
Muzeum korzysta z pomocy merytorycznej Muzeum
Narodowego w Gdañsku i innych muzeów.
CELE I ZADANIA MUZEUM

§3

§7

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia.
2. Treæ uchwa³y podaje siê do publicznej wiadomoci
poprzez opublikowanie w Monitorze Rady Miasta Gdyni.

1. Muzeum jest instytucj¹ upowszechniania kultury o charakterze naukowo-badawczym i owiatowym.
2. Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie dokumentowania i popularyzacji wiedzy historycznej o Gdyni, od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem znaczenia
budowy nowoczesnego portu i miasta w okresie II Rzeczypospolitej.
3. Muzeum upowszechnia wartoci kulturalne, artystyczne i estetyczne, kszta³tuje wra¿liwoæ poznawcz¹ informuj¹c o gromadzonych zbiorach i umo¿liwiaj¹c kontakt z nimi.

Cz³onkowie Zarz¹du Wiceprezydent Prezydent Miasta
Miasta Gdyni
Miasta Gdyni
Miasta Gdyni
M. Guæ
B. Stasiak
W. Szczurek
J. Zieliñska
Wiceprezydent
E. £owkiel
Miasta Gdyni
J. Miotke
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
M. Stêpa
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr 5190/2001/III
Zarz¹du Miasta Gdyni
z dnia 15 maja 2001 r.
STATUT
MUZEUM MIASTA GDYNI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Muzeum Miasta Gdyni zwane dalej Muzeum, powo³ane Zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2 z dnia 6
stycznia 1983 r. w sprawie utworzenia Muzeum Miasta
Gdyni, dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150);
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pón. zm.);
3) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123);
4) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.);
5) postanowieñ niniejszego statutu.
§2
Muzeum jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹.
§3
Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasta Gdyni.
§4
Siedzib¹ Muzeum i terenem dzia³ania jest miasto Gdynia.

§ 8 (skrelony)
§9
Dla realizacji celów okrelonych w § 7 Muzeum w szczególnoci:
1) gromadzi dobra kultury  materialne, ikonograficzne
 i dokumenty w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych drog¹: zakupów, darowizn, zapisów, depozytów,
2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje
zgromadzone muzealia,
3) przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniaj¹cych im pe³ne bezpieczeñstwo i magazynuje w sposób dostêpny dla badañ naukowych,
4) organizuje wystawy sta³e, czasowe, objazdowe,
5) udostêpnia zbiory dla celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych,
6) prowadzi szkolenia i praktyki w dziedzinie muzealnictwa,
7) opracowuje i publikuje wyniki badañ i poszukiwañ
prowadzonych w kraju i za granic¹ oraz wydaje prace naukowe i popularno  naukowe, a tak¿e informatory, katalogi i przewodniki oraz bezp³atne materia³y
reklamowe z zakresu swej dzia³alnoci,
8) prowadzi dzia³alnoæ edukacyjn¹ obejmuj¹c¹ odczyty, spotkania, lekcje muzealne oraz inne formy opieki
merytorycznej w czasie zwiedzania Muzeum,
9) prowadzi fachow¹ bibliotekê i czytelniê,
10) wspó³pracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze,
11) organizuje i wspó³dzia³a z innymi instytucjami w zakresie przygotowania imprez okolicznociowych:
rocznicowych, jubileuszowych zwi¹zanych z ¿yciem i
histori¹ miasta.
ORGANIZACJA MUZEUM I JEGO KIEROWNICTWO
§ 10
1. Muzeum kieruje dyrektor, który jest powo³ywany przez
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Zarz¹d Miasta Gdyni, lub z którym Zarz¹d Miasta Gdyni zawiera umowê o zarz¹dzanie Muzeum.
2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Miasta.
3. Dyrektor podlega Zarz¹dowi Miasta, przed którym jest
odpowiedzialny za ca³okszta³t dzia³alnoci Muzeum.
§ 11
Organizacjê wewnêtrzn¹ Muzeum okrela regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasiêgniêciu opinii Organizatora oraz opinii dzia³aj¹cych w nim organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
§ 12
1. Pracowników Muzeum zatrudnia dyrektor Muzeum, wykonuj¹c w stosunku do nich wszelkie czynnoci z zakresu prawa pracy.
2. Dla realizacji zadañ statutowych Muzeum dyrektor
mo¿e zawieraæ umowy cywilne.
§ 13
Muzeum posiada nastêpuj¹ce dzia³y:
1) Dzia³ Dokumentacji Historii Miasta i Portu,
2) Dzia³ Sztuki,
3) Dzia³ Naukowo-Edukacyjny,
4) Biblioteka,
5) Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy,
6) Dzia³ Administracji i Kadr.
§ 14
Szczegó³owy zakres zadañ dzia³ów i stanowisk pracy
w Muzeum ustala dyrektor Muzeum w wydawanych przez
siebie regulaminach.
RADA MUZEUM
§ 15
Przy Muzeum Miasta Gdyni dzia³a Rada Muzeum, któr¹ powo³uje Rada Miasta Gdyni na zasadach okrelonych
w ustawie o muzeach.
GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 18

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Muzeum jest przed³o¿ony przez dyrektora roczny plan dzia³alnoci, który
wraz z planem finansowym uwzglêdniaj¹cym wysokoæ dotacji ustalanej i przyznawanej przez Organizatora podlega zatwierdzeniu przez Radê Muzeum.
2. W razie nie zatwierdzenia planu, o którym mowa w pkt 1
sprawê rozstrzyga Zarz¹d Miasta Gdyni.
3. Organizator zapewnia Muzeum rodki niezbêdne do
prowadzenia nieprzerwanej dzia³alnoci kulturalnej oraz
do utrzymania obiektów, w których dzia³alnoæ jest
prowadzona.
§ 19
1. Muzeum mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
szczególnoci w zakresie:
a) sprzeda¿y dzie³ sztuki wspó³czesnej i wydawnictw,
b) odp³atnego, na zasadach okrelonych zarz¹dzeniem
dyrektora, udostêpniania posiadanych muzealiów z
zachowaniem praw autorskich dla celów wydawniczych itp.,
c) wynajmowania u¿ytkowanych pomieszczeñ w celu
organizacji imprez, uroczystoci oraz innych form
nie koliduj¹cych z dzia³alnoci¹ statutow¹ Muzeum,
d) prowadzenia dzia³alnoci gastronomicznej,
e) odp³atnego udostêpniania sprzêtu wystawienniczego na zasadach okrelonych zarz¹dzeniem dyrektora.
2. Dochody uzyskane z dzia³alnoci gospodarczej przeznaczane s¹ w ca³oci na finansowanie dzia³alnoci statutowej Muzeum.
§ 20
Do sk³adania w imieniu Muzeum owiadczeñ w zakresie jego praw i zobowi¹zañ maj¹tkowych upowa¿nieni
s¹ dyrektor Muzeum i g³ówny ksiêgowy lub osoby upowa¿nione przez dyrektora.
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 21

§ 16

Po³¹czenie, podzia³ lub likwidacja Muzeum mo¿e nast¹piæ na mocy uchwa³y Rady Miasta.

Muzeum prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
ustalonych dla instytucji kultury.

§ 22

§ 17
Dzia³alnoæ Muzeum finansowana jest z dotacji udzielanej przez Organizatora oraz z osi¹gniêtych przychodów,
darowizn, subwencji i innych róde³.

Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ na mocy uchwa³y Rady
Miasta.
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