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§2

UCHWA£A Nr XXI/135/2001
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 26 lutego 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
S³upskiego.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu S³upskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 10 i art. 43 ust. 4 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy
o odnazkach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz. U.
Nr 31, poz. 130 z pón. zm.) Rada Powiatu S³upskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê herb i flagê Powiatu S³upskiego, jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wszó³kowski
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UCHWA£A Nr XXXV/279/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Kocierzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art.
40 ust. 2 pkt 1oraz 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. 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) Rada Miasta Kocierzyna, uchwala co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Kocierzyna, przyjêtym uchwa³¹ nr
XXVII/176/96 Rady Miasta Kocierzyna w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kocierzyna, wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: w § 63 skrela siê ustêp 3.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

568
UCHWA£A Nr XXVII/205/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w Ryjewie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i 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 162, poz. 1126) oraz na podstawie
§ 24 statutu Gminy w Ryjewie, na wniosek Zarz¹du Gminy w Ryjewie, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy
w Ryjewie o treci stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

Poz. 567, 568
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVII/205/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 marca 2001 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZÊDU GMINY W RYJEWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Urz¹d Gminy w Ryjewie jest jednostk¹ organizacyjn¹,
przy pomocy której Wójt i Zarz¹d Gminy w Ryjewie wykonuj¹ swoj¹ pracê.
§2
Urz¹d Gminy w Ryjewie ma siedzibê przy ul. Lipowej
Nr 1 w Ryjewie.
§3
Ilekroæ w regulaminie mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Ryjewo
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Ryjewo
3) Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Gminy w
Ryjewie
4) Wójcie, Zastêpcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ  Wójta,
Zastêpcê Wójta,Sekretarza i Skarbnika Gminy Ryjewo.
5) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Ryjewie.
6) Regulaminie  nale¿y przez to rozumieæ Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Ryjewie.
§4
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Ryjewie
okrela:
1) zasady podzia³u zadañ i kompetencji pomiêdzy kierownictwo Urzêdu,
2) wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ Urzêdu,
3) zakresy dzia³ania Referatu, Urzêdu Stanu Cywilnego i samodzielnych stanowisk pracy,
4) tryb pracy Urzêdu,
5) zasady przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania
skarg i wniosków obywateli,
6) zasady kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie,
7) zasady podpisywania pism i decyzji,
8) obieg dokumentów,
9) postanowienia koñcowe.
§5

Traci moc uchwa³a Nr XI/64/95 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Ryjewie.

Urz¹d zapewnia warunki nale¿ytej realizacji zadañ w³asnych gminy okrelonych ustawami, Statutem Gminy,
Uchwa³ami Rady i Zarz¹du Gminy oraz zadañ zleconych
z zakresu administracji rz¹dowej przekazanych Gminie z
mocy obowi¹zuj¹cych przepisów lub w drodze porozumieñ z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej.

§3

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Wójt kieruje Urzêdem pracy przy pomocy swego Zastêpcy (Sekretarza) i jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du.
2. Zastêpca Wójta  stanowisko nieetatowe.
3. Sekretarz  zapewnia w powierzonym zakresie kompleksowe rozwi¹zywanie problemów wynikaj¹cych z
zadañ gminy.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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Kontroluje dzia³alnoæ samodzielnych stanowisk pracy wchodz¹cych w sk³ad Urzêdu dla których jest bezporednim prze³o¿onym
4. Przy za³atwianiu spraw stosuje siê postanowienia Kodeksu Postêpowania administracyjnego, chyba, ¿e
przepisy szczególne stanowi¹ inaczej:
ROZDZIA£ II
ZASADY PODZIA£U ZADAÑ
POMIÊDZY KIEROWNICTWO URZÊDU
§7
1. Wójt wykonuje zadania okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych przepisach okrelaj¹cych obowi¹zki Wójta, a w szczególnoci do jego zadañ i kompetencji nale¿y:
1) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
2) reprezentowanie gminy w postêpowaniu s¹dowym
i administracyjnym,
3) wykonywanie zadañ szefa obrony cywilnej,
4) realizacja zadañ zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwa³ami Rady,
5) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
6) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
7) organizowanie pracy Zarz¹du i przewodniczenie
jego posiedzeniom,
8) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du w sprawach zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
9) przedk³adanie Radzie projektów uchwa³,
10) nadzór nad realizacj¹ uchwa³ i ustaleñ Zarz¹du,
11) przedk³adanie Radzie informacji z dzia³alnoci Zarz¹du,
12) udzielanie pe³nomocnictw w sprawach nale¿¹cych
do jego kompetencji, po uzgodnieniu z Zarz¹dem,
13) gospodarowanie funduszem p³ac,
14) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników samorz¹dowych
oraz kierowników podleg³ych jednostek organizacyjnych.
§8
1. Sekretarz Gminy (Zastêpca Wójta) podejmuje czynnoci kierownika Urzêdu pod nieobecnoæ Wójta lub wynikaj¹ce z innych przyczyn niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez Wójta.
2. Sekretarz Gminy (Zastêpca Wójta) wykonuje inne zadania na polecenie lub z upowa¿nienia Wójta.
§9
Sekretarz Gminy nadzoruje i koordynuje realizacjê zadañ wynikaj¹cych z przyjêtego podzia³u zadañ w zakresie:
1) ewidencji ludnoci i dowodów osobistych,
2) polityki szkolenia i doskonalenia kadr,
3) rozwoju kultury i sztuki,
4) dzia³alnoci gospodarczej
5) ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa i higieny pracy,
6) opracowywania projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego,
7) ustalenia zakresów czynnoci dla poszczególnych
stanowisk pracy,

Dziennik Urzêdowy
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8) prawid³owego wykorzystania czasu pracy pracowników,
9) przestrzegania dyscypliny pracy,
10) w³aciwego i terminowego za³atwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
11) przygotowania i przeprowadzania wyborów wszystkich szczebli referendów i spisów (pe³ni funkcjê Pe³nomocnika d/s. wyborów),
12) przyjmowanie ustnych owiadczeñ woli testatorów,
13) zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
14) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
15) w³aciwego funkcjonowania kontroli wewnêtrznej.
§ 10
1. Sekretarz Gminy zastêpuje Wójta w czasie jego nieobecnoci.
2. Sekretarza Gminy w czasie jej nieobecnoci zastêpuje
inspektor d/s obs³ugi Rady i Samorz¹du mieszkañców.
§ 11
Do zakresu dzia³ania Skarbnika Gminy nale¿y:
1) wykonywanie zadañ okrelonych w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw
i obowi¹zków g³ównych ksiêgowych bud¿etów jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych.
2) nadzór nad opracowywaniem projektu bud¿etu i funduszy celowych gminy,
3) przygotowywanie i opracowywanie rocznych sprawozdañ z wykonania bud¿etu i funduszy celowych,
4) przygotowywanie okresowych ocen realizacji bud¿etu,
5) przygotowywanie projektów uchwa³ w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie gminy i planach funduszy celowych w granicach uprawnieñ wynikaj¹cych z
obowi¹zuj¹cych aktów prawnych,
6) prowadzenie rachunkowoci organu finansowego bud¿etu zgodnie z planem kont dla organów finansowych,
7) organizowanie prawid³owego obiegu dokumentów finansowych,
8) nadzór nad w³aciwym prowadzeniem rachunkowoci dochodów bud¿etu
9) czuwanie nad ca³okszta³tem prac z zakresu rachunkowoci jednostki i jednostek podleg³ych oraz udziela instrukta¿u jednostkom podleg³ym,
10) rozliczenie inwentaryzacji,
11) kierowanie prac¹ Referatu Finansowego.
ROZDZIA£ III
WEWNÊTRZNA STRUKTURA
ORGANIZACYJNA URZÊDU
§ 12
1. W sk³ad Urzêdu wchodz¹:
REFERAT FINANSOWY  Kierownik referatu  liczba
pracowników
7
1) G³ówny ksiêgowy (Skarbnik Gminy)
1
2) stanowisko pracy d/s wynagrodzeñ
1
3) stanowisko pracy d/s ksiêgowoci bud¿etowej i dodatków mieszkaniowych
1
4) stanowisko pracy d/s ksiêgowoci bud¿etowej i podatku VAT
1

Dziennik Urzêdowy
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5) stanowisko pracy d/s podatków i op³at lokalnych
1
6) stanowisko pracy d/s ksiêgowoci jednostek bud¿etowych (Z-ca G³. Ksiêg.)
1
7) stanowisko pracy d/s ksiêgowoci bud¿etowej i obs³ugi kasy
1
2. Urz¹d Stanu Cywilnego  liczba pracowników
1
3. Samodzielne stanowiska pracy d/s:  liczba pracowników
9
1) d/s kancelaryjno -technicznych
1
2) d/s organizacyjnych, kadr, kultury i sportu
1
3) d/s obs³ugi Rady i samorz¹du mieszkañców
1
4) d/s owiaty i zamówieñ publicznych
1
5) d/s wojskowych i obronnych
1
6) d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego
1
7) d/s gospodarki nieruchomociami
1
8) d/s ochrony rodowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej i lenictwa
1
9) d/s obs³ugi prawnej (1/4 etatu)
1
4. Stanowiska obs³ugi:
1) stanowisko sprz¹taczki (1,5 etatu)  liczba pracowników
2
§ 13
Jednostki organizacyjne Gminy  wykaz jednostek stanowi za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu.
§ 14
1. Do zadañ wspólnych Referatu Finansowego, Urzêdu
Stanu Cywilnego i samodzielnych stanowisk pracy nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i Zarz¹du Gminy,
2) opracowywanie projektu bud¿etu w czêci dotycz¹cej zakresu dzia³ania,
3) w³aciwa i terminowa realizacja zadañ,
4) przygotowywanie okresowych ocen, analiz,informacji i sprawozdañ w ramach prowadzonych
spraw,
5) rozpatrywanie i za³atwianie interpelacji i wniosków
radnych oraz skarg i wniosków obywateli,
6) przygotowywanie projektów zarz¹dzeñ i decyzji
Wójta,
7) realizacja uchwa³ Rady Gminy i Zarz¹du Gminy,
8) wspó³praca miêdzy referatem i samodzielnymi stanowiskami pracy w realizacji powierzonych zadañ,
9) wspó³dzia³anie z organami administracji rz¹dowej,
samorz¹dowej, oraz organizacjami spo³eczno  politycznymi na terenie gminy powiatu, województwa,
10) wykonywanie poleceñ prze³o¿onych w sprawach
nie objêtych zakresem dzia³ania,
11) aktualizacja przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych
na zajmowanym stanowisku pracy,
12) w³aciwa i kulturalna obs³uga interesantów,
13) stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt i
instrukcji kancelaryjnej,
14) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
15) archiwizacja dokumentów i przekazywanie ich do
archiwum zak³adowego.

ROZDZIA£ IV
ZAKRESY DZIA£ANIA
REFERATU FINANSOWEGO
URZÊDU STANU CYWILNEGO
I SAMODZIELNYCH STANOWISK
§ 15
I. Do zadañ Referatu Finansowego nale¿¹ sprawy zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ gminy.
Do podstawowego zakresu dzia³ania Referatu nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów do opracowania projektu bud¿etu i funduszy celowych,
2) opracowywanie projektu bud¿etu, nadzór nad jego
wykonaniem,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ z opracowania i realizacji bud¿etu,
4) prowadzenie ewidencji wynikaj¹cej ze zmian w bud¿ecie i funduszach celowych,
5) prowadzenie rachunkowoci dochodów bud¿etowych w zakresie podatku od rodków transportowych i wszystkich dochodów w³asnych oraz egzekwowanie tych nale¿noci,
6) dokonywanie okresowych analiz z wp³ywów podatkowych oraz opracowanie materia³ów dla potrzeb Rady i Zarz¹du,
7) sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych,
8) prowadzenie ewidencji zbiorczego rejestru dochodów,
9) prowadzenie ewidencji druków cis³ego zarachowania, oraz wydawanie ich,
10) sporz¹dzanie list p³ac oraz prowadzenie ewidencji
z tym zwi¹zanych,
11) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
12) prowadzenie ksi¹g rachunkowych,
13) przygotowywanie projektów uchwa³, aktów administracyjnych w zakresie podatków i op³at lokalnych,
14) egzekwowanie nale¿noci podatkowych,
15) rozliczanie so³tysów z poboru inkasa i naliczanie
wynagrodzeñ z tego tytu³u,
16) przyjmowanie nale¿noci podatków i op³at z terenu gminy,
17) prawid³owe prowadzenie kart podatkowych,
18) zabezpieczenie hipoteczne zad³u¿eñ podatkowych,
19) dokonywanie wymiaru podatków i op³at, wystawianie nakazów p³atniczych, prowadzenie rejestru wymiarowego,
20) dokonywanie wymiaru podatków od nieruchomoci, prawid³owe egzekwowanie i dokonywanie kontroli wykazu nieruchomoci podatników pod k¹tem
zgodnoci ze stanem faktycznym,
21) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
22) prowadzenie ksi¹g inwentarzowych rodków trwa³ych i nietrwa³ych,
23) rozliczanie inwentaryzacji,
24) przestrzeganie prawid³owoci i terminowoci egzekwowania nale¿noci pieniê¿nych,
25) prawid³owe rozliczanie podatku dochodowego od
osób fizycznych i terminowe ich rozliczanie,
26) prowadzenie ewidencji finansowej z zakresu inwestycji,
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27) prowadzenie dokumentacji zwi¹zanej z wyp³at¹ zasi³ków z tytu³u ubezpieczenia i zg³aszanie pracowników do ubezpieczenia spo³ecznego,
28) prowadzenie dokumentacji finansowej zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych,
29) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o najmie
lokali i dodatków mieszkaniowych,
 przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego,
30) prawid³owe prowadzenie i obs³uga kasy
31) prowadzenie sprzeda¿y i uzupe³nianie pogotowia
znaków skarbowych.
II. Do zadañ Urzêdu Stanu Cywilnego nale¿y prowadzenie spraw w zakresie akt stanu cywilnego i zwi¹zanych
z nimi spraw rodzinno  opiekuñczych, a w szczególnoci dotycz¹cych:
1) rejestracji stanu cywilnego obywateli (urodzin, ma³¿eñstw, zgonów i innych zdarzeñ maj¹cych wp³yw
na stan cywilny osób),
2) sporz¹dzanie akt stanu cywilnego i prowadzenia
ksi¹g stanu cywilnego,
3) sporz¹dzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zawiadczeñ,
4) przyjmowanie owiadczeñ o wst¹pienie w zwi¹zek
ma³¿eñski, oraz innych owiadczeñ wynikaj¹cych
z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy, oraz udzielanie lubów,
5) prowadzenie ewidencji ludnoci mieszkañców
gminy,
6) przygotowywanie decyzji administracyjnych w
sprawach zameldowania i wymeldowania,
7) prowadzenie sta³ego rejestru wyborców oraz bie¿¹ca jego aktualizacja,
8) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów
osobistych,
9) przyjmowanie zg³oszeñ i wydawanie zawiadczeñ
o utracie lub kradzie¿y dokumentu to¿samoci,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ w ramach prowadzonych spraw,
11) przyjmowanie ustnych owiadczeñ woli spadkodawcy,
12) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w tym zakresie pe³ni
funkcjê Pe³nomocnika d/s informacji niejawnych do
którego nale¿y:
 zapewnienie ochrony informacji niejawnych
zgodnie z przepisami okrelonymi w ustawie z
dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
III.Samodzielne stanowiska pracy.
1. Stanowisko pracy d/s kancelaryjno  technicznych.
Do zakresu dzia³ania stanowiska pracy nale¿¹ sprawy kancelaryjno  techniczne, a w szczególnoci:
1) obs³uga centrali telefonicznej,
2) przyjmowanie i wysy³anie korespondencji,
3) prowadzenie rejestru korespondencji,
4) prenumerata czasopism i dzienników urzêdowych,
5) nadzór nad budynkiem Urzêdu Gminy,
6) prowadzenie archiwum zak³adowego,
7) przyjmowanie interesantów zg³aszaj¹cych skargi
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i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem Gminy,
8) zaopatrywanie Urzêdu w niezbêdny sprzêt i wyposa¿enie w tym:
 w materia³y biurowe i rodki czystoci niezbêdne do utrzymania porz¹dku i czystoci w pomieszczeniach zajmowanych przez Urz¹d,
9) koordynowanie zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ na terenie gminy,
 nadzór nad mieniem powierzonym jednostkom
OSP,
 rozliczanie kierowców,
10) prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu:
 ochrony zdrowia,
 zgromadzeñ i zabaw publicznych,
11) wspó³dzia³anie z przedsiêbiorstwami przewozowymi na terenie gminy,
12) prowadzenie spraw z zakresu telefonizacji.
2. Stanowisko pracy d/s organizacyjnych i kadr oraz kultury i sportu.
Do zakresu dzia³ania stanowiska pracy nale¿y:
1) realizacja zadañ wynikaj¹cych z polityki kadrowej,
a w szczególnoci:
 prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w
sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzêdu, kierowników jednostek podleg³ych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.,
2) kompletowanie dokumentów i sporz¹dzanie wniosków emerytalno  rentowych pracowników,
3) prowadzenie spraw w zakresie bhp. i p.po¿.
4) prowadzenie rejestru decyzji i zarz¹dzeñ Wójta,
5) kompletowanie zbiorów przepisów prawnych
(Dzienniki Ustaw,Monitory i inne),
6) obs³uga kancelaryjno-techniczna posiedzeñ Zarz¹du Gminy,
 planowanie pracy Zarz¹du, zwo³ywanie,protoko³owanie posiedzeñ),
 prowadzenie rejestru podjêtych uchwa³ i postanowieñ Zarz¹du,
7) prowadzenie rejestru ewidencji skarg i wniosków
mieszkañców,
8) koordynowanie dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej, oraz zapewnienie wspó³pracy placówek upowszechniania kultury i instytucji artystycznych,
9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków,
upamiêtniania i ochrony miejsc pamiêci narodowej oraz prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych,
10) kszta³towanie sieci placówek upowszechniania czytelnictwa oraz nadzór nad dzia³alnoci¹ bibliotek
publicznych,
11) koordynowanie dzia³alnoci sportowej na terenie
gminy oraz nadzorowanie bud¿etu na dzia³alnoæ
sportow¹.
3. Stanowisko pracy ds. obs³ugi Rady i samorz¹du mieszkañców.
Do zakresu dzia³ania stanowiska pracy ds. obs³ugi Rady
i samorz¹du mieszkañców nale¿y:
1) obs³uga kancelaryjno-techniczna Rady i jej Komisji,
2) prowadzenie korespondencji w zakresie dzia³ania
Rady i jej komisji,
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3) wspó³dzia³anie i koordynacja w przygotowaniu projektów uchwa³,
4) opracowywanie materia³ów z posiedzeñ oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy i
organom,
5) protoko³owanie obrad Sesji,posiedzeñ komisji i innych spotkañ organizowanych przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
6) organizowanie za³atwiania interpelacji i wniosków
radnych,
7) prowadzenie rejestru podjêtych uchwa³ i postanowieñ Rady i komisji Rady,
8) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych,
9) nadzór nad realizacj¹ wniosków z zebrañ samorz¹du mieszkañców,
10) wspó³dzia³anie w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów wszystkich szczebli i referendów,
11) przygotowywanie materia³ów do projektów planów
pracy Rady i jej komisji,
12) przekazywanie uchwa³ Rady Gminy w³aciwym organom nadzoru,
13) przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stanowisko pracy ds. owiaty i zamówieñ publicznych.
Do stanowiska pracy nale¿y:
1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotycz¹cych zak³adania i prowadzenia publicznych
szkó³, przedszkoli i placówek owiatowych oraz
spraw zwi¹zanych z ich likwidacj¹,
2) przygotowanie planu sieci szkó³, przedszkoli i placówek owiatowych oraz granic ich obwodów,
3) powo³ywanie komisji konkursowych na kandydata na stanowisko dyrektorów szkó³ i placówek
owiatowych oraz regulaminu konkursu na te stanowiska,
4) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów tych
placówek,
5) wspó³praca z Delegatur¹ i Kuratorium Owiaty,
6) zapewnienie bezp³atnego dowozu dzieci do i ze
szko³y,
7) zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego,
8) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o systemie owiaty i Karty Nauczyciela w zakresie zadañ organu prowadz¹cego,
9) przygotowanie dokumentacji dotycz¹cej procedury zamówieñ publicznych,
10) prowadzenie rejestru zamówieñ publicznych,
11) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu prowadzonych spraw.
5. Stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych.
Do zakresu dzia³ania stanowiska pracy nale¿y:
1) prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej i zadañ
obronnych,
2) prowadzenie dokumentacji dotycz¹cej obrony cywilnej gminy,
3) przygotowywanie szkoleñ i æwiczeñ w zakresie samoobrony,
4) prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej i koordynowanie jej przebiegu,
5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z rejestracj¹ przedpoborowych,
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6) wzywanie przed Komisj¹ Poborow¹ i Lekarsk¹,
7) przygotowywanie dokumentacji dla Komisji Poborowej,
8) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków dla rodzin ¿o³nierzy
9) wydawanie decyzji w sprawach o uznanie poborowego za jedynego ¿ywiciela rodziny oraz wyp³acanie zasi³ków dla rodzin ¿o³nierzy,
10) prowadzenie dokumentacji Gminnego Komitetu
Przeciwpowodziowego i spraw zwi¹zanych z
ochron¹ przed powodzi¹.
11) obs³uga kserokopiarki
6. Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji.
Do stanowiska pracy nale¿y:
1) opracowywanie programów infrastruktury technicznej w zakresie gminnych programów inwestycyjnych i remontowych,
2) przygotowywanie, realizacja oraz rozliczanie finansowe robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Urz¹d,
3) prowadzenie procedury dotycz¹cej sporz¹dzania
strategii i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
4) przygotowywanie przetargów na wykonywanie planów,
5) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
7) wspó³dzia³anie z organami nadzoru budowlanego,
8) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, ulic i innych urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ mienia komunalnego,
9) prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porz¹dkowej nieruchomoci,
10) sporz¹dzanie planów remontów dróg,
11) koordynowanie i nadzór nad stanem technicznym
dróg i innych urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ
gminy,
12) nadzór nad owietleniem w gminie,
13) nadzór nad odnie¿aniem i usuwaniem skutków go³oledzi,
14) podejmowanie dzia³añ zwi¹zanych z pozyskiwaniem rodków pozasamorz¹dowych na realizacjê
inwestycji gminnych,
15) przygotowywanie dokumentacji i wystêpowanie z
wnioskami o dotacje,
16) rozliczanie przyznanych dotacji,
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoci z zakresu prowadzonych prac,
18) gromadzenie materia³ów o gminie i przygotowywanie materia³ów promuj¹cych gminê na zewn¹trz.
7. Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomociami.
Do stanowiska pracy nale¿y:
1) przygotowywanie decyzji zatwierdzaj¹cych projekty podzia³ów nieruchomoci,
2) prowadzenie ewidencji mienia Komunalnego,
3) przygotowywanie dokumentów do sprzeda¿y lub
oddania w u¿ytkowanie wieczyste gruntów,
4) przygotowywanie dokumentów dotycz¹cych wydzier¿awienia gruntów mienia komunalnego na cele
rolnicze, handlowo-us³ugowe lub inne,
5) organizowanie przetargów dotycz¹cych zbywania
gruntów i nieruchomoci,
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6) za³atwianie spraw zwi¹zanych z prawem pierwokupu,
7) przygotowywanie materia³ów dotycz¹cych przekazywania gruntów mienia komunalnego w zarz¹d,
u¿ytkowanie oraz oddawanie w u¿ytkowanie wieczyste na rzecz samorz¹dowych jednostek komunalnych,
8) sporz¹dzanie zleceñ na przygotowywanie operatów szacunkowych do zawierania umów notarialnych do sprzeda¿y gruntów i nieruchomoci,
9) przygotowywanie dokumentów zwi¹zanych z przekszta³caniem u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci,
10) przygotowywanie projektów uchwa³ do spraw
zwi¹zanych z gospodarowaniem i zarz¹dzaniem
mieniem komunalnym,
11) nabywanie nieruchomoci niezbêdnych do realizacji zadañ gminy
12) nadzór nad op³atami z tytu³u w³adania gruntami zabudowanymi,
13) sporz¹dzanie sprawozdañ z zakresu prowadzonych
spraw,
15) wspó³dzia³anie w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pañstwa.
8. Stanowisko pracy ds. ochrony rodowiska, rolnictwa
gospodarki wodnej i lenictwa.
Do zadañ stanowiska pracy nale¿y:
1) realizacja zadañ zwi¹zanych z ochron¹ i kszta³towaniem rodowiska,
2) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z uchwa³y w sprawie utrzymania czystoci i porz¹dku w gminie,
3) organizowanie akcji sprz¹tanie wiata i konkursów zwi¹zanych czystoci¹ i ochron¹ rodowiska,
4) wydawanie zezwoleñ na usuwanie drzew i krzewów, zgodnie z art. 48 ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska,
5) inspirowanie dzia³añ w zakresie budowy przydomowych szamb i zbiorników na gnojowicê,
6) wspó³praca z organami inspekcji ochrony rolin i
weterynarii,
7) likwidacja róde³ maj¹cych ujemny wp³yw na rodowisko,
8) przygotowywanie wniosków do zalesieñ gruntów
przy udziale rodków finansowych z bud¿etu pañstwa,
9) przygotowywanie projektów zezwoleñ na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
10) zadania zwi¹zane przeprowadzaniem spisu rolnego,
11) udzielanie pomocy rolnikom, których uprawy zosta³y dotkniête zniszczeniem,
12) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ gruntów
rolnych i lenych,
13) prowadzenie spraw zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹,
14) podejmowanie dzia³añ w zakresie konserwacji i naprawy urz¹dzeñ melioracyjnych,
15) ewidencja dzia³alnoci gospodarczej,
16) nadzór nad targowiskiem,
17) realizowanie zadañ w zakresie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
a) przygotowywanie zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych i decyzji o cofniêciu zezwolenia,
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b) prowadzenie ewidencji punktów sprzeda¿y,
c) czuwanie nad realizacj¹ corocznych op³at za korzystanie z zezwoleñ,
18) wspó³praca z Urzêdem Statystycznym,
19) sporz¹dzanie sprawozdañ w zakresie prowadzonych spraw.
10. Samodzielne stanowisko ds. obs³ugi prawnej.
Do zakresu dzia³ania stanowiska pracy ds. obs³ugi
prawnej nale¿y:
1) udzielanie opinii i porad oraz wyjanieñ w zakresie
stosowania prawa,
2) opiniowanie projektów aktów normatywnych decyzji podejmowanych i wydawanych przez organy
gminy,
3) wystêpowanie w charakterze Pe³nomocnika Gminy w postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi
oraz innymi organami powo³anymi do rozstrzygania sporów
IV. Do podstawowego zakresu dzia³ania pracowników
obs³ugi (sprz¹taczek) nale¿y:
1) utrzymanie czystoci w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych Urzêdu oraz przed budynkiem
Urzêdu,
2) otwieranie i zamykanie budynku Urzêdu.
ROZDZIA£ V
TRYB PRACY URZÊDU
§ 16
1. Urz¹d stanowi aparat pomocniczy Zarz¹du.
2. Do zakresu dzia³ania Urzêdu nale¿y zapewnienie warunków nale¿ytego wykonywania spoczywaj¹cych na
Gminie:
1) zadañ w³asnych,
2) zadañ zleconych,
3) zadañ wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rz¹dowej (zadañ powierzonych),
4) zadañ publicznych powierzonych Gminie w drodze
porozumienia, które nie zosta³y powierzone innym
jednostkom organizacyjnym, zwi¹zkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest budynek biurowy przy ul. Lipowa 1 w Ryjewie.
§ 17
1. Funkcjonowanie Urzêdu opiera siê na zasadach jednoosobowego kierownictwa s³u¿bowego podporz¹dkowanie, podzia³u czynnoci na poszczególnych pracowników oraz ich odpowiedzialnoci za wykonanie powierzonych zadañ.
2. Urzêdem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza, który
ponosi odpowiedzialnoæ przed Wójtem za realizacjê
swoich zadañ.
Wójt jest bezporednim prze³o¿onym pracowników
Urzêdu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z zastrze¿eniem art.30 ust. 2 pkt.5 ustawy o
samorz¹dzie gminnych).
3. Sekretarz jest prze³o¿onym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych
w zakresie dyscypliny i organizacji pracy, jak równie¿
w zakresie spraw powierzonych przez Wójta (za zgod¹
Zarz¹du).
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§ 18

§ 24

1. Urz¹d czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 15.30
2. Urz¹d Stanu Cywilnego udziela lubów tak¿e w soboty i wiêta, oraz dni dodatkowo wolne od pracy w godzinach zg³oszonych przez zainteresowanych.
3. Informacja o pracy Urzêdu podawana jest do wiadomoci przez umieszczenie jej na tablicy og³oszeñ.

Pracownicy obs³uguj¹cy interesantów zobowi¹zani s¹
do:
1) udzielania informacji niezbêdnych przy za³atwianiu
danej sprawy i wyjanienia treci obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) rozstrzyganie sprawy, w miarê mo¿liwoci na miejscu
a w pozosta³ych wypadkach do okrelenia terminu za³atwienia,
3) informowanie zainteresowanych o stanie za³atwienia
sprawy,
4) powiadomienie o przed³u¿aniu terminu za³atwiania
sprawy w przypadku zaistnienia takiej koniecznoci,
5) informowanie o przys³uguj¹cych rodkach odwo³awczych lub rodkach zaskar¿enia od wydanych rozstrzygniêæ,
6) udzielanie informacji interesantom telefonicznie i listownie.

§ 19
1. Na probê pracowników Wójt mo¿e ustaliæ indywidualny czas pracy.
2. Kopia decyzji w sprawie indywidualnego czasu pracy
pozostaje na stanowisku d/s kadrowych..
§ 20
1. Na okres nieobecnoci pracownika w pracy zastêpuje
go inny pracownik.
Wykaz zastêpstw stanowi za³¹cznik Nr 2 do Regulaminu.
2. Przy zmianach personalnych pracowników Urzêdu
obowi¹zuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i
obowi¹zków.
§ 21
Szczegó³ow¹ organizacjê i porz¹dek w procesie pracy
oraz zwi¹zane z tym prawa i obowi¹zki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy.
ROZDZIA£ VI
ZASADY PRZYJMOWANIA,
ROZPATRYWANIA I ZA£ATWIANIA SKARG
I WNIOSKÓW OBYWATELI
§ 22
1. Indywidualne sprawy obywateli za³atwiane s¹ w terminach okrelonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego, z uwzglêdnieniem spraw, które mo¿na
za³atwiæ w terminach skróconych.
2. Pracownicy Urzêdu s¹ zobowi¹zani do sprawnego i
rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kieruj¹c siê przepisami prawa a z braku regulacji prawnej zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
3. Odpowiedzialnoæ za terminowe i prawid³owe za³atwianie indywidualnych spraw obywateli ponosz¹ pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowi¹zków.
4. Kontrolê i koordynacjê dzia³añ pracowników w zakresie za³atwiania indywidualnych spraw obywateli w tym
zw³aszcza skarg i wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz Gminy.
§ 23
1. Ogólne zasady postêpowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli okrela Kodeks Postêpowania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotycz¹ce zw³aszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania, i za³atwiania skarg i wniosków obywateli.
2. Stanowisko pracy d/s organizacyjnych prowadzi rejestr
skarg i wniosków zg³aszanych w czasie przyjêæ interesantów przez Wójta i Sekretarza Gminy.
3. Interpelacja i wnioski radnych oraz wnioski Komisji
Rady skierowane do Wójta oraz Zarz¹du s¹ rejestrowane przez Biuro Rady.

§ 25
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach pracy Urzêdu.
§ 26
Sekretarz Gminy i pracownicy Urzêdu Przyjmuj¹ interesantów w ci¹gu ca³ego dnia, z wyj¹tkiem godzin pracy
w terenie.
ROZDZIA£ VII
ZASADY KONTROLI WEWNÊTRZNEJ W URZÊDZIE
§ 27
Do przeprowadzenia kontroli upowa¿nieni s¹:
1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy  we wszystkich sprawach dotycz¹cych gminy, zleconych przez Radê Gminy na podstawie ustalonego planu pracy.
2. Zarz¹d Gminy w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wójt, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik w sprawach funkcjonowania Urzêdu.
§ 28
1. Kontrola wewnêtrzna obejmuje czynnoci polegaj¹ce
na:
1) ustaleniu stanu faktycznego,
2) badaniu zgodnoci podejmowanych rozstrzygniêæ
z aktami normatywnymi,
3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci jak równie¿ osób za nie odpowiedzialnych,
4) wskazanie sposobu i rodków umo¿liwiaj¹cych usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoci i uchybieñ
w zaleceniach pokontrolnych,
5) wskazaniu przyk³adów sumiennej i dobrej pracy.
§ 29
Kontrola wewnêtrzna mo¿e mieæ charakter:
1) kontroli wstêpnej  maj¹cej na celu zapobieganie niepo¿¹danym lub nielegalnym dzia³aniom poprzez badanie zamierzonych dyspozycji i czynnoci przed ich
dokonaniem,
2) kontroli bie¿¹cej  maj¹cej na celu stwierdzenie prawid³owego, zgodnego z ustalonym porz¹dkiem wykonywania czynnoci i wszelkich operacji gospodarczych
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oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu
stwierdzenia czy wykonanie to przebiega prawid³owo
i zgodnie z ustalonym porz¹dkiem,
3) kontroli nastêpnej  obejmuje badania dokumentów
odzwierciedlaj¹cych czynnoci ju¿ dokonanych.
§ 30
Kontrola wewnêtrzna mo¿e byæ przeprowadzona w nastêpuj¹cy sposób:
1) kontrola formalna  badanie prawid³owoci dokumentów, sprawozdañ ewidencji w zakresie zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami, okrelaj¹cymi miêdzy innymi
sposób ich sporz¹dzania i akceptowania,
2) kontrola rachunkowa  badanie prawid³owoci dzia³añ arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach,
3) kontrola merytoryczna  badanie rzetelnoci,gospodarnoci oraz zasadnoci. Wszelkich operacji gospodarczych z treci¹ badanych dokumentów i obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 31
1. Kontrole przeprowadzane s¹ w oparciu o harmonogramy kontroli lub na zlecenie w sposób wyrywkowy.
2. Kontroluj¹cy przed rozpoczêciem kontroli uprzedza
kontrolowanego o terminie kontroli ustnie lub pisemnie.
3. Kontrolê przeprowadza siê w dniach i godzinach pracy obowi¹zuj¹cych w Urzêdzie.
§ 32
Do obowi¹zków kontroluj¹cych nale¿y:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) w razie stwierdzenia nieprawid³owoci,uchybieñ  ustalenie ich przyczyn i skutków,
3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.
§ 33
1. Z kontroli kontroluj¹cy jest obowi¹zany sporz¹dziæ protokó³ wskazuj¹c w nim nieprawid³owoci jak i prawid³owoci.
Protokó³ winien byæ zakoñczony wnioskami.
2. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi  prze³o¿ony, trzeci pozostaje w aktach kontroluj¹cego.
3. Protokó³ kontroli przekazuje siê za pokwitowaniem.
4. Na dowód dokonania kontroli wewnêtrznej dokumentu, kontroluj¹cy opatruje go podpisem i dat¹.
§ 34
Kontroluj¹cy zobowi¹zany jest powiadomiæ o wynikach
kontroli te organy lub osoby, którym kontroluj¹cy i kontrolowany podlega.
§ 35
Na ¿¹danie osób prowadz¹cych kontrolê wewnêtrzn¹,
kontrolowany zobowi¹zany jest do udzielania wszelkich
wyjanieñ ustnych i pisemnych w sprawach przedmiotu
kontroli.
§ 36
Pracownik kontrolowany jest zobowi¹zany do z³o¿enia w ci¹gu 7 dni pisemnych wyjanieñ w stosunku do
zawartych w protokole ustaleñ.
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§ 37

Dokumentacja kontroli rejestrowana jest na stanowisku ds. organizacyjnych.
§ 38
Pracownicy wykonuj¹cy czynnoci kontrolne legitymuj¹ siê stosownym pe³nomocnictwem udzielonym przez
Wójta Gminy.
ROZDZIA£ VIII
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI
§ 39
1. Korespondencjê wychodz¹c¹ z Urzêdu podpisuje Wójt
lub osoba pisemnie przez niego upowa¿niona.
2. Wójt podpisuje osobicie:
1) zarz¹dzenia,decyzje, postanowienia,okólniki,
2) pisma i dokumenty kierowane do organów administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, przedstawicielstw
dyplomatycznych oraz pisma kierowane do organów i instytucji pañstw,
3) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz
wnioski pos³ów i senatorów,
4) odpowiedzi na skargi,wnioski i listy.
3. Sekretarz Gminy (Zastêpca Wójta) podpisuje pisma
odpowiednio do podzia³u kompetencji oraz w ramach
udzielanych upowa¿nieñ przez Wójta.
§ 40
Wójt mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu do podpisywania korespondencji dotycz¹cych spraw zastrze¿onych do osobistej akceptacji Wójta, w tym wydawania
decyzji administracyjnych.
ROZDZIA£ IX
OBIEG DOKUMENTÓW
§ 41
1. Szczegó³ow¹ organizacjê obiegu pism reguluje Instrukcja Kancelaryjna dla urzêdów gmin okrelona zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Instrukcja okrela:
1) zasady i tryb wykonywania czynnoci kancelaryjnych
w urzêdach gmin,
2) jednolity sposób tworzenia,ewidencjonowania,przechowywania oraz ochrona przed zniszczeniem b¹d
utrat¹ dokumentów,
3) postêpowanie z dokumentami stanowi¹cymi tajemnicê niejawn¹.
2. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt powstaj¹cych w wyniku dzia³alnoci Urzêdu oraz kategorie i
okresy przechowywania reguluje jednolity rzeczowy
wykaz akt okrelony Zarz¹dzeniem Ministra Szefa Urzêdu Rady Ministrów.
§ 42
W obiegu dokumentów nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1) akta przechodz¹ przez Sekretariat,
2) sprawy pilne (telegramy, faxy) przedk³ada siê niezw³ocznie Wójtowi, w przypadku jego nieobecnoci
Sekretarzowi,
3) pisma i akty normatywne oznacza siê pieczêciami wed³ug wzorów podanych w instrukcji Kancelaryjnej.
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§ 43
1. Korespondencja wp³ywaj¹ca do Urzêdu jest niezw³ocznie rejestrowania w dzienniku korespondencji wp³ywowej w Sekretariacie.
Oznacza to:
1) nadanie korespondencji pieczêci i daty wp³ywu na
pimie lub kopercie,
2) wpisanie do rejestru pism,
2. Korespondencja do Rady przyjmowana jest do rejestru korespondencyjnego w sekretariacie i niezw³ocznie kierowana do biura Rady.
3. Korespondencja zawieraj¹ca jedynie imiê i nazwisko
adresata bez opatrzenia jej pieczêci¹ nadawcy winna
byæ traktowana jako prywatna i nie podlega rejestracji.
Je¿eli oka¿e siê, ¿e korespondencja ta nie mia³a charakteru prywatnego, adresat niezw³ocznie przedk³ada
j¹ do zarejestrowania i opatrzenia w³aciw¹ pieczêci¹.

WYKAZ ZASTÊPSTW NA OKRES
NIEOBECNOCI PRACOWNIKÓW W PRACY

L.p.

1.

Skarbnik (G³.
ksiêgowy)

2..

Wynagrodzeñ

3.

Ksiêgowoci bud¿et. i
pod. VAT

4.

Podatków i op³at
lokal.

5.

Ksiêgowoæ bud¿. i
obs³ugi kasy

§ 44
1. Wszelka korespondencja wychodz¹ca z Urzêdu jest
wysy³ana za porednictwem Sekretariatu Urzêdu.
2. Korespondencja zwi¹zana z prowadzonym postêpowaniem s¹dowym wysy³ana jest listem i poleconymi.
3. Pracownicy Urzêdu prowadz¹ w³asne rejestry wp³ywów i wysy³ek korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
4. Ka¿de pismo powinno byæ zredagowane w taki sposób, aby bez trudu mo¿na by³o zrozumieæ jego treæ.
§ 45
Referat i samodzielne stanowiska pracy przy znakowaniu spraw u¿ywaj¹ symboli. Wzór symboli stanowi za³¹cznik Nr 3 do Regulaminu.
ROZDZIA£ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 46
Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie wymaganym
dla jego wprowadzenia.

6.
7.
8.

Ds. organizacyjnych
kadr kult.
I sportu
Ds. obs³ugi Rady i
10. sam.
Mieszkañców
11.

Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.
Gminny Orodek Kultury w Ryjewie.
Zak³ad Bud¿etowy Pomezania w Ryjewie.
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie.
Zespó³ Szkó³ w Ryjewie.
Szko³a Podstawowa w Straszewie.
Szko³a Podstawowa w Benowie.
(ulega likwidacji z dniem 31.08.2001 r.)

Ds. kanc.technicznych

12. USC
13.

Wojskowych i
obronnych

14.

Inwestycji i
budownictwa

Owiaty i zam.
publicznych
Gospodarki
16.
nieruchomociami
Ochrony rodowiska
,rolnictwa
17.
Gosp. wodnej i
lenictwa
15.

Zastêpuje stanowisko
pracy ds.
Ksiêgowoci jednostek
bud¿etowych
(Z-ca g³. Ksiêgowego)
Ksiêgowoci jednostek
bud¿etowych
(Z-ca g³. Ksiêgowego)
Ksiêgowoæ bud¿et. i
obs³ugi kasy
Ksiêgowoæ bud¿et. i dod.
Mieszk.
Ksiêgowoæ bud¿et. i podat.
VAT

Ksiêg. bud¿et. i dod.
Podatków i op³at lokal.
mieszk.
Ksiêgow. jedn. bud¿et
Skarbnik
(Z-ca g³. Ksiêgowego)
Ds. obs³ugi Rady i sam.
Sekretarz
Mieszkañców

9.

§ 47
Niniejszym regulamin wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Stanowisko pracy

Ds. kancel.  technicznych
Sekretarz Gminy
Ds. organiz. kadr kult. i
sportu.
Wojskowych i obronnych
USC
Owiaty i zamówieñ
publicznych
Inwestycji i budownictwa
Ochrony rodow. rolnictwa
gosp. wodnej i lenictwa
Gospodarki
nieruchomociami
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WYKAZ SYMBOLI U¯YWANYCH
PRZY ZNAKOWANIU SPRAW PRZEZ REFERAT
I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
1. Referat Finansów
 Fn
2. Urz¹d Stanu Cywilnego
 USC
3. Samodzielne stanowiska pracy d/s
1) kancelaryjno -technicznych
 KT
2) organizacyjnych, kadr, kultury i sportu
 OR
3) obs³ugi Rady i samorz¹du mieszkañców
 BR
4) owiaty i zamówieñ publicznych
 OZ
5) wojskowych i obronnych
 SO
6) inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego
 IB
7) gospodarki nieruchomociami
 GN
8) ochrony rodowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej
i lenictwa
 RO
9) obs³ugi prawnej
 RP

569
UCHWA£A Nr XXXIII/347/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 326/10,
326/11, 326/12, 326/3, 326/8, 326/7, 326/1 w obrêbie 8,
po³o¿onych na fragmencie ul. Ró¿anej w Rumi.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18, 28,
29 i 36 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, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157) oraz 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, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska Rumi uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar po³o¿ony na fragmencie ul. Ró¿anej w Rumi, stanowi¹cy dzia³ki geodezyjne
o nr 326/10,326/11, 326/12, 326/3, 326/8, 326/7, 326/1
w obrêbie 8.
2. Granice terenu objêtego niniejszym planem obejmuj¹
obszar ok. 1,57 ha, po³o¿ony w obrêbie geod, nr 8,
przedstawiony na za³¹czniku graficznym (za³. nr 1)  w
skali 1:1000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów)
do powierzchni terenu,
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2) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu handel detaliczny, z
wyj¹tkiem handlu samochodami i motocyklami, us³ugi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i
domowego, hotele i restauracje, us³ugi gastronomiczne bez dzia³alnoci rozrywkowej, agencje turystyczne,
us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i
sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach domowych, us³ugi administracyjne np. przedstawicielstwa i administracja jednostek gospodarczych
produkcyjnych i us³ugowych prowadz¹ce dzia³alnoæ
w pomieszczeniach typu biurowego lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
3) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury  szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów); ograniczenie wysokoci nie
dotyczy akcentów architektonicznych-dominant,
4) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona na
rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (zespo³u budynków), przy czym nie mniej ni¿ 60%
pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyæ liniê zabudowy; okrelone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów;
dopuszcza siê wykraczanie fragmentów zabudowy
bêd¹cych gara¿ami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
5) teren publiczny  teren wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i zagospodarowanie winno
zapewniæ ogólnodostêpnoæ, a realizowane na jego obszarze funkcje musz¹ byæ funkcjami u¿ytecznoci publicznej,
6) kalenica g³ówna dachu  zasadnicza, g³ówna, najd³u¿sza kalenica dachu bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki
spadku; przy czym je¿eli budynek ma wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, za g³ówn¹ przyjmuje siê
najwy¿sz¹ z nich,
7) linia podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki budowlane 
linia na rysunku planu pokazuj¹ca zasady podzia³u terenu, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora,
8) zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  stanowi j¹
proces inwestycyjny obejmuj¹cy kolejno: projekt budowlany, pozwolenie na budowê, podzia³y nieruchomoci. Wszystkie te elementy winny byæ sporz¹dzone
jednoczenie dla ca³oci obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
9) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami wodnymi.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 3 (od 1
do 3) tereny oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 569

 1094 

nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz na 4 (od 01 do 04) tereny komunikacyjne oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu
1.ZP, 3.ZP
2. Funkcja:
 teren zieleni miejskiej z dopuszczeniem ruchu pieszego, elementów ma³ej architektury typu ³awki,
latarnie, murki, p³otki, tablice i s³upy og³oszeniowe, kwietniki, rzeby, fontanny itp.
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 nie dopuszcza siê sytuowania budynków
 nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi:
 min.80% powierzchni terenu stanowiæ powinna
zieleñ lub powierzchnia przyrodniczo czynna, wymagana w urz¹dzeniu terenu zieleñ wielowarstwowa, w tym drzewa
7. Inne ustalenia:
 teren publiczny; wymagany wspólny z terenem
02.KX oraz 04.KX projekt budowlany dopuszcza
siê przebieg podziemnych sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu, o ile nie jest to w kolizji z projektowan¹ zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu
2.U/MN
2. Funkcja:
 teren us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem
mieszkañ towarzysz¹cych funkcji podstawowej w
zabudowie jednorodzinnej, przy czym funkcja
mieszkaniowa nie mo¿e stanowiæ wiêcej jak 30%
powierzchni u¿ytkowej budynku; dopuszcza siê
gara¿ wbudowany lub dobudowany na maksimum 2 stanowiska dla jednej dzia³ki
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu
 intensywnoæ zabudowy  1,5
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  jak na rysunku planu, dopuszcza siê inny podzia³, o ile wynika on z projektu budowlanego dla ca³ego zespo³u w ramach zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej i o ile powierzchnia dzia³ek po podziale nie jest mniejsza ni¿ 1000 m2
 budynki maksymalnie 2,5 kondygnacji nadziemnych, parter nie wy¿ej jak 0,45 m nad poziomem
terenu, wysokoæ zabudowy-do 12 m, dopuszczalne przekroczenie wysokoci w wypadku sytuowania dominanty architektonicznej
 dla wszystkich budynków wymagane stosowanie
jednolitej kolorystyki i rodzaju pokrycia dachowego, zharmonizowanej kolorystyki elewacji, jednolitej formy i kolorystyki otworów okiennych

4.

5.
6.

7.

i drzwiowych, jednego wzoru oraz rozwi¹zania materia³owo-kolorystycznego dla wszystkich dojæ, dojazdów, placów postojowych i gospodarczych znajduj¹cych siê od strony terenów publicznych, dopuszczalne jest stosowanie odmiennych wzorów, faktur i kolorów dla zaakcentowania innego sposobu u¿ytkowania
powierzchni
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wg § 4
 miejsca parkingowe dla u¿ytkowników us³ug sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Ró¿anej 
01.KD b¹d na w³asnym terenie o ile wynika to z
projektu budowlanego dla ca³ego obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej, dla mieszkañców  na w³asnym terenie w iloci nie wiêkszej ni¿
dwa miejsca na dzia³kê na parkingu lub w gara¿u
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi:
 min. 7,5% powierzchni terenu stanowiæ powinna zieleñ lub powierzchnia przyrodniczo czynna
Inne ustalenia:
 ca³y teren jest obszarem zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej
§4

Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹ce ulice  poza obszarem planu  ul. Kosynierów, S³owackiego oraz w obszarze planu  ul. Ró¿an¹.
Ulice Konopnickiej, Orzeszkowej, Majkowskiego od
strony ul. Ró¿anej zamkniête dla ruchu ko³owego.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych,
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu
01.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa  istn. ul. Ró¿ana
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12 m  jak
na rysunku planu, dwustronne chodniki, cie¿ka rowerowa dla ruchu dwukierunkowego, dopuszczalne parkowanie jednostronne naprzemienne wzd³u¿
krawêdzi jezdni lub w zatokach, nawierzchnia rozbieralna
 wymagane urz¹dzenia techniczne spowalniaj¹ce
ruch, dopuszczalne indywidualne zjazdy do posesji
 skrzy¿owanie z ulica Kosynierów i S³owackiego  na
warunkach zarz¹dcy ulic
1. Oznaczenie terenu
02.KX, 04.KX
2. Funkcja:
 ci¹gi pieszo-jezdne  stanowi¹ce dojcia i dojazdy
do przyleg³ych posesji
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,5 m  jak
na rysunku planu
 bez wydzielonej jezdni, o nawierzchni rozbieralnej,
z dopuszczeniem ruchu rowerowego, wymagane
wyposa¿enie w architektoniczne elementy spowolnienia ruchu, ci¹gi 02.KX i 04.KX zamkniête dla ruchu ko³owego od strony ulic Kosynierów i S³owackiego wymagany wspólny z terenem 1.ZP oraz 3.ZP
projekt budowlany
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1. Oznaczenie terenu
03.KX
2. Funkcja:
 ci¹g pieszo-jezdny, stanowi¹cy dojcie i dojazd do
przyleg³ych posesji
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,5 m  jak
na rysunku planu
 bez wydzielonej jezdni, o nawierzchni rozbieralnej,
z dopuszczeniem ruchu rowerowego, wymagane
wyposa¿enie w architektoniczne elementy spowolnienia ruchu, zamkniêty dla ruchu ko³owego od strony ulicy Konopnickiej
3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) dla zabudowy us³ugowej  stanowiska postojowe
samochodów osobowych dla potrzeb mieszkañców
nale¿y realizowaæ na w³asnych dzia³kach na parkingach lub w gara¿ach,
2) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug  nale¿y realizowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dojazdowej 01.KD  ul. Ró¿ana; dopuszcza siê lokalizowanie takich stanowisk w terenie 2U/MN o ile
wynika to z projektu budowlanego dla ca³ego obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej terenu 2U/MN.
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego w ul. Ró¿anej,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej usytuowan¹ w ulicy
Ró¿anej,
3) odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
dróg, placów, parkingów poprzez projektowan¹ sieæ
kanalizacji deszczowej miejskiej, wody opadowe z
terenów biologicznie czynnych (trawniki, zieleñce,
kwietniki itp.) z terenów mieszkaniowych i us³ugowych oraz z odwodnienia dachów  odprowadzane
powierzchniowo do gruntu, w granicach w³asnych
dzia³ek ,
4) zaopatrzenie w ciep³o  z w³asnych, lokalnych kot³owni o niskiej emisji, ewentualnie docelowo z sieci miejskiej,
5) zaopatrzenie w gaz  dla celów bytowych i grzewczych  z istniej¹cej miejskiej sieci gazowej, usytuowanej w ulicy Ró¿anej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
miejskiej w ul. Ró¿anej,
7) telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych
sieci usytuowanej w ulicy Ró¿anej,
8) gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i miejsce wskazane przez Urz¹d Miejski w Rumi,
z zapewnieniem mo¿liwoci segregacji odpadów.
§6
1. Terenami publicznymi w obszarze planu s¹ tereny: ulic
dojazdowych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych 01.KD
(ul. Ró¿ana), 02.KX, 03.KX, 04.KX  ci¹gi pieszo-jezd-
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ne oraz tereny zieleni publicznej, miejskiej  1.ZP oraz
3.ZP.
2. Ustala siê teren 2.U,MN obszarem dla zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej.
3. Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y: za³. nr 1 rysunek planu, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie
rozgraniczaj¹ce ulic, dróg,
3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
5) wymagana zieleñ wysoka w urz¹dzeniu terenu,
6) obszar zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
7) symbole cyfrowo  literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe; cyfra oznacza nr kolejny porz¹dkowy od 1 do 3,
dla terenów komunikacyjnych ustalono nr kolejne
od 01 do 04; litery  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê,
przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu:
a) ZP  teren zieleni miejskiej z dopuszczeniem ruchu pieszego i ma³ej architektury,
b) U/MN  teren zabudowy us³ugowej nieuci¹¿liwej
z dopuszczeniem mieszkañ,
c) KD  teren ulicy dojazdowej,
d) KX  teren wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych.
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Rumi 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 Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
lub potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego miasta Rumi granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/
59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16, poz. 116), wraz
z póniejszymi zmianami: (uchwa³a Rady Miejskiej Rumi
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Nr XX/127/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1991 r. Nr 16, poz. 122, uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr
VII/49/94 z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1994 r. Nr 28, poz. 146), uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr
XXV/210/96 z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1996 r. Nr 12, poz. 41) oraz miejscowy plan szczegó³owy
zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Lotnisko zatwierdzony uchwa³¹
PPRN w Wejherowie Nr 148/871/73 z dnia 8 padziernika
1973 r. (Dz. Urz. WRN w Gdañsku Nr 21, poz. 174).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym województwa
pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

570
UCHWA£A Nr XXXIII/348/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Gdañskiej-Gdyñskiej-£okietka.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18, 28,
29 i 36 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, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157) oraz 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, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska Rumi uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi obejmuj¹cy obszar po³o¿ony
w rejonie ulic: Gdañskiej-Gdyñskiej-£okietka.
2. Obszar planu ograniczony jest od pó³nocy ulic¹ £okietka, od wschodu  ul. Gdañsk¹, od po³udnia granica terenów spó³dzielni mieszkaniowej, od zachodu 
ulica Gdyñsk¹. Granice terenu objêtego niniejszym planem obejmuj¹ obszar ok. 8,0 ha, po³o¿ony w obrêbie
geod, nr 12, przedstawiony na za³¹czniku graficznym
(za³. nr 1)  w skali 1:1000, stanowi¹cym integraln¹
czêæ uchwa³y.
3. Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê zakresu
zawartego w pkt. 9 § 3 uchwa³y Nr XVII/162/99 Rady
Miejskiej w Rumi z dn. 25 listopada 1999 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu tj. granic obszarów zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:

1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji
naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni terenu,
2) us³ugi wbudowane  us³ugi zlokalizowane w czêci
budynku mieszkalnego, nieuci¹¿liwe, stanowi¹ce funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dla funkcji podstawowej  mieszkaniowej, pod warunkiem, ¿e nie zajmuj¹ wiêcej jak 0,30
powierzchni u¿ytkowej budynku,
3) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu us³ugi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, agencje turystyczne, magiel, punkt przyjêæ i odbioru odzie¿y i pocieli do prania, czyszczenia, porednictwa finansowego, prawne, porednictwo w obrocie, nieruchomociami fotograficzne, medyczne wiadczone
poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego,
stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach domowych, us³ugi administracyjne np. przedstawicielstwa i administracja jednostek gospodarczych produkcyjnych i us³ugowych prowadz¹ce dzia³alnoæ w pomieszczeniach typu biurowego lub inne analogiczne,
o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
4) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury  szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów); ograniczenie wysokoci nie
dotyczy akcentów architektonicznych  dominant,
5) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona na
rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (zespo³u budynków), przy czym nie mniej ni¿ 60%
pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyæ liniê zabudowy; okrelone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów;
dopuszcza siê wykraczanie fragmentów zabudowy
bêd¹cych gara¿ami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
6) teren publiczny  teren wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i zagospodarowanie winno
zapewniæ ogólnodostêpnoæ, a realizowane na jego obszarze funkcje musz¹ byæ funkcjami u¿ytecznoci publicznej,
7) kalenica g³ówna dachu  zasadnicza, g³ówna, najd³u¿sza kalenica dachu bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki
spadku; przy czym je¿eli budynek ma wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, za g³ówn¹ przyjmuje siê
najwy¿sz¹ z nich,
8) linia podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki budowlane 
lina na rysunku planu pokazuj¹ca zasady podzia³u terenu, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 19 (od 1
do 19) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz na 10 (od 001 do 010) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi.
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2. Obszar planu znajduje siê w granicach zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo
w rejonie I oraz w granicach obszaru zasobowego wód
podziemnych z utworów czwartorzêdowych tego ujêcia. Obowi¹zuj¹ w nim nastêpuj¹ce zakazy:
1) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych, w tym wód z kanalizacji deszczowej,
2) rolniczego wykorzystywania cieków oraz stosowania chemicznych rodków ochrony rolin i nawozów sztucznych,
3) budowy zak³adów przemys³owych, rzemielniczych
oraz innych obiektów mog¹cych mieæ szkodliwy
wp³yw na wody podziemne,
4) fermowej hodowli zwierz¹t,
5) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t, wysypisk i wlewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
6) magazynowania i dystrybucji produktów ropopochodnych, innych substancji chemicznych oraz promieniotwórczych,
7) mycia pojazdów mechanicznych.
3. Dla ca³ego obszaru planu przy podejmowaniu dzia³alnoci mog¹cej mieæ szkodliwy wp³yw na wody podziemne (np. przy prowadzeniu wykopów ziemnych, melioracji itp.) nale¿y wykonaæ opiniê wp³ywu projektowanych prac na wody podziemne.
4. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu
1. MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 12.MN
2. Funkcja:
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostoj¹cej; z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych; dopuszcza siê sytuowanie
wy³¹cznie budynków jednorodzinnych o maksymalnie dwóch lokalach, nawet w przypadku ³¹czenia kilku dzia³ek przez jednego inwestora dopuszcza siê sytuowanie altan ogrodowych oraz
gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych,
dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej  w iloci do 2
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu
 podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie
dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora
 intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do 0,45
 wysokoæ zabudowy  1,5-2,0 kondygnacji nadziemnych, do 10 m., dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle  wg zasad pokazanych na rysunku planu, barwa pokrycia dachowego jak dla dachówki ceramicznej czerwonobr¹zowa
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi w
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zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 25% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów
us³ugowych stanowi¹cych uci¹¿liwoæ dla s¹siedniej
zabudowy mieszkaniowej teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ
wody Rumia  Janowo, w rejonie I
7. Inne ustalenia  przy rozbudowach i modernizacjach
istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i
standardy jak dla zabudowy projektowanej
1. Oznaczenie terenu
6.ZI
2. Funkcja:
 teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy dopuszcza siê sytuowanie sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi :
 teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo,
w rejonie I
7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego
1. Oznaczenie terenu
7.U
2. Funkcja:
 teren us³ug nieuci¹¿liwych wraz z niezbêdnymi dla
obs³ugi programu u¿ytkowego terenami parkingów
oraz zieleni towarzysz¹cej; dopuszcza siê funkcje
handlowe, gastronomiê, us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne oraz funkcjê mieszkaniow¹ jako uzupe³niaj¹c¹
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania:
 zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
 dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad podanych na rysunku planu, dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem, ¿e pow. dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 800 m2
 intensywnoæ zabudowy  do 0,80
 zabudowa do 2,5 kondygnacji nadziemnych, wysokoæ zabudowy do 12 m
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wg § 4
 w granicach w³asnej dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe dla u¿ytkowników us³ugi w iloci
min. 10 mp/1000 m2 pow. u¿. us³ugi i dla pracowników w iloci min. 5 mp/1000 m2, nie mniej ni¿ 6
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego w zagospodarowaniu
i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 10% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie I
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7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cej kanalizacji sanitarnej f 200
1. Oznaczenie terenu
8.EC,WZ/ZP
2. Funkcja:
 teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  zaopatrzenia w wodê  hydrofornia oraz zaopatrzenia w ciep³o (stacja wymienników CO) wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ o charakterze skweru miejskiego i funkcji
izoluj¹co-krajobrazowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne,
w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 zasady zabudowy  wynikaj¹ce z potrzeb funkcji podstawowej
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 25% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie teren znajduje siê w granicach
zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody
Rumia  Janowo, w rejonie I
7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu (ciep³oci¹g miejski, kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodoci¹g, gazoci¹g nc, kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny nn)
1. Oznaczenie terenu
9.MN
2. Funkcja:
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowych realizacji lub rozbudów istniej¹cych obiektów  jak na
rysunku planu
 podzia³ na dzia³ki  wg stanu istniej¹cego
 intensywnoæ zabudowy do 0,70
 wysokoæ zabudowy  do 12 m, charakter, forma i
wielkoæ zabudowy/rozbudowy dostosowane do
istniej¹cej zabudowy
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 10% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie teren znajduje siê w granicach
zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody
Rumia  Janowo, w rejonie I
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu
10.ZP, 11.ZP, 18.ZP
2. Funkcja:
 teren zieleni miejskiej, skweru, bez zabudowy do-

3.

4.
5.
6.

7.

puszcza siê przebieg sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 nie ustala siê
Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo,
w rejonie I
Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg istn. sieci miejskich  kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu

1. Oznaczenie terenu
13.ZI, 14.ZI, 15.ZI, 16.ZI, 17.ZI
2. Funkcja:
 teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, bez zabudowy; dopuszcza siê sytuowanie sieci infrastruktury
technicznej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
 zasad zabudowy  nie ustala siê
 nie dopuszcza siê wysokiej zieleni  drzew i krzewów, ze wzglêdu na przebiegi istn. sieci infrastruktury technicznej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo,
w rejonie I
7. Inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  gazoci¹g nc, wodoci¹g
1. Oznaczenie terenu
19.EE
2. Funkcja:
 teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, projektowana stacja transformatorowa
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
 zabudowê kszta³towaæ zgodnie z wymogami technicznymi stacji transformatorowych nie dopuszcza
siê podzia³u terenu na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej  wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
 teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo,
w rejonie I
7. Inne ustalenia
§4
Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu.
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹ce ulice  Gdañsk¹ (droga powiatowa, zbiorcza),
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Czêstochowsk¹, £okietka, Czarnieckiego, Mieszka I,
Krzywoustego, Gdyñsk¹ oraz projektowane drogi dojazdowe i ci¹gi pieszo-jezdne.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych,
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu
001.KZ
2. Funkcja:
 ulica zbiorcza  fragment istn. ul. Gdañska wraz z
pasem zieleni izolacyjnej i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej  istn. sieci miejskie cieplne, kanalizacyjne, deszczowe, wodoci¹gowe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, z dopuszczeniem
proj. sieci
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu, obs³uga obszaru planu poprzez istniej¹ce skrzy¿owanie z ul. Czêstochowsk¹ jezdnia jednoprzestrzenna, dwupasowa (na odcinku
od ul. Dêbogórskiej do D¹browskiego) w liniach
rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê realizacjê projektowanej cie¿ki rowerowej
1. Oznaczenie terenu
002.KL
2. Funkcja:
 ulica lokalna  fragment istn. ul. Czêstochowska 
stanowi¹cy podstawowe powi¹zanie i dojazd do
osiedla zabudowy wielorodzinnej oraz do obszaru planu, docelowo z powi¹zaniem z ul. Gdyñsk¹
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna
15-30 m  jak na rysunku planu, dopuszcza siê
parkowanie w zatokach lub przykrawê¿nikowe
1. Oznaczenie terenu
003.KL
2. Funkcja:
 ulica lokalna  istn. ul. £okietka
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna
15 m  jak na rysunku planu, zakoñczona placem
do zawracania w pobli¿u dz. 257/2  bez powi¹zania z ul. Gdañsk¹; dopuszcza siê skrzy¿owanie z
ul. Gdyñska jako skrzy¿owanie proste; nie dopuszcza siê sytuowania wjazdów do indywidualnych
posesji  (nie dotyczy istn. zjazdów oraz dzia³ek w
terenie 4.MN i 5.MN); dopuszcza siê parkowanie
przykrawê¿nikowe
1. Oznaczenie terenu
004.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8 m  jak
na rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych, nie dopuszcza siê
parkowania
1. Oznaczenie terenu
005.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa  fragment istn. ulicy W³adys³awa IV, zakoñczony placem do zawracania
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m jak
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na rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych

1. Oznaczenie terenu
006.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa  fragment istn. ulicy Czarnieckiego
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m jak
na rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych
1. Oznaczenie terenu
007.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa  fragment istn. ulicy Mieszka I
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8 m jak
na rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu oraz zastosowanie
jednoprzestrzennego typu przekroju  wspóln¹
przestrzeñ dla ruchu samochodowego i pieszego, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych, nie dopuszcza siê parkowania
1. Oznaczenie terenu
008.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa  fragment istn. ulicy Krzywoustego
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8 m jak
na rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu oraz zastosowanie
jednoprzestrzennego typu przekroju  wspóln¹
przestrzeñ dla ruchu samochodowego i pieszego, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych, nie dopuszcza siê parkowania
1. Oznaczenie terenu
009.KD
2. Funkcja:
 ulica dojazdowa  projektowana, na fragmencie 
istn. dojazd do osiedla
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m. jak
na rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia ruchu, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych
1. Oznaczenie terenu
010.KX
2. Funkcja:
 ci¹g pieszo-jezdny, projektowany, stanowi dojazd
do dz. geod. 126/1 (teren 5.MN) oraz terenu zieleni w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Gdañskiej
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6 m jak
na rysunku planu
3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. Dopuszcza siê na ulicach dojazdowych (oznaczonych
symbolem KD) wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dem dróg.
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5. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  stanowiska postojowe samochodów osobowych dla
potrzeb mieszkañców nale¿y realizowaæ na w³asnych
dzia³kach na parkingach lub w gara¿ach
2) czasowe miejsca postojowe  dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych, za wyj¹tkiem ulic 004KD, 007KD, 008KD lub lokalnej ul.
£okietka, Czêstochowska, o ile umo¿liwiaj¹ to parametry i organizacja ruchu
3) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug oraz
pracowników  nale¿y realizowaæ w granicach w³asnego terenu na parkingach
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego, z istniej¹cych i projektowanych sieci wodoci¹gowych usytuowanych w ulicach,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez istniej¹c¹
i projektowan¹ sieæ kanalizacji sanitarnej usytuowan¹ w ulicach, do ulicy Gdyñskiej i przez kolektor sanitarny w ul. Krzywoustego w kierunku ul. Dêbogórskiej i dalej ul. Grabow¹ do przepompowni PE-2,
3) odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
dróg, placów, parkingów  za porednictwem podczyszczaczy do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej miejskiej, z w³¹czeniem do istn. kolektora
deszczowego wzd³u¿ ul. Gdañskiej, wody opadowe
z terenów biologicznie czynnych (trawniki, zieleñce itp.) terenów mieszkaniowych i us³ugowych oraz
z odwodnienia dachów  odprowadzane powierzchniowo do gruntu, zagospodarowaæ na w³asnych
dzia³kach,
4) zaopatrzenie w ciep³o  z w³asnych, lokalnych kot³owni o niskiej emisji, ewentualnie docelowo z sieci miejskiej,
5) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej
miejskiej sieci gazowej, usytuowanej w ulicach,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru planu przez linie kablowe redniego i niskiego
napiêcia usytuowane w ulicach oraz istniej¹c¹ (poza
obszarem planu) i projektowan¹ stacjê transformatorow¹ (przy ul. W³adys³awa IV-go), owietlenie terenu liniami kablowymi prowadzonymi w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg i ulic,
7) telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych
sieci usytuowanych w ulicach,
8) gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i miejsce wskazane przez Urz¹d Miejski w Rumi,
z zapewnieniem mo¿liwoci segregacji odpadów.
§6
1. Terenami publicznymi (tj. dla realizacji celów publicznych) w obszarze planu s¹ tereny: ulic i dróg lokalnych i dojazdowych 001.KZ (ul. Gdañska), 002.KL (ul.
Czêstochowska), 003.KL (ul. £okietka),. 005.KD(ul. W³adys³awa IV),006.KD (ul. Czarnieckiego), 007.KD(Mieszka I), 008.KD (ul. Czarnieckiego), 009.KD (dojazd do
osiedla i odcinek nowoprojektowany),004KD (ulica
projektowana), 010.KX (projektowany ci¹g pieszo-jezd-

ny) oraz tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej i miejskiej, 13.ZI, 14.ZI, 15.ZI, 16.ZI, 17.ZI, 6.ZI, 10.ZP i 11.ZP,
18.ZP a tak¿e tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: 8.EC/WZ/ZP i 19.EE.
2. Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym:
 w wysokoci 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 1.MN, 2.MN,3.MN,4.MN, 5.MN, 12.MN, 7.U,
 w wysokoci 0% dla pozosta³ych terenów.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y: za³. nr 1  rysunek planu, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie
rozgraniczaj¹ce ulic, dróg,
3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
5) zasada lokalizacji kalenicy g³ównej budynków projektowanych,
6) symbole cyfrowo  literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe; cyfra oznacza nr kolejny porz¹dkowy od 1 do
19, natomiast dla terenów komunikacyjnych ustalono nr kolejne od 001 do 010; litery  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu:
a) MN  teren zabudowy mieszkaniowej,
b) U  teren us³ug,
c) ZI  teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
d) ZP  teren zieleni miejskiej, skwer,
e) EC,WZ/ZP  teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  zaopatrzenia w wodê oraz zaopatrzenia w
ciep³o wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹-skwerem,
f) EE  teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
projektowana stacja transformatorowa,
g) KZ  teren ulicy zbiorczej,
h) KL  teren ulic lokalnych,
i) KD  teren ulic dojazdowych,
j) KX  teren wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych.
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Rumi 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 Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
lub potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
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planu ogólnego miasta Rumi granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/
59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 116), wraz z póniejszymi zmianami: (uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XX/
127/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r.  Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1991 r. Nr 16, poz. 122, uchwa³a Rady Miejskiej Rumi
Nr VII/49/94 z dnia 24 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj.Gd.
z 1994 r. Nr 28, poz. 146, uchwa³a Rady Miejskiej Rumi
Nr XXV/210/96 z dnia 28 marca 1996 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1996 r. Nr 12, poz. 41).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Rumi
J. ¯urek

571
UCHWA£A Nr XXXVI/286/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/217/97 z dnia
21 maja 1997 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
op³aty targowej w miecie Kocierzyna oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tego wiadczenia.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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) , art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) Rada Miasta w Kocierzynie
uchwala:
§1
Dokonuje siê zmiany stawek op³aty targowej na targowiskach miejskich oraz innych miejscach prowadzenia
handlu targowego wynikaj¹cych z § 1 pkt 1 i 2 ww. uchwa³y zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miasta w Kocierzynie
Nr XXXVI/286/01
z dnia 18 kwietnia 2001 r.

Lp.

Treæ

1

2

1

Stawka
3

Na targowisku miejskim przy ul. Targowej i Wojska Polskiego
a

Sprzeda¿ z samochodu osobowego i samochodu o ³adownoci do 2,0 t,
platformy lub przyczepy za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y

20,00 z³

b

Sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci powy¿ej 2,0 t, za ka¿dy taki pojazd
u¿yty do sprzeda¿y

26,00 z³

c

Zajêcie ³awy, lub sto³u na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od
bran¿y)  za ka¿dy metr bie¿¹cy

5,50 z³

d

Stragan lub kiosk na targowisku

26,00 z³

e

Sprzeda¿ obnona z rêki, kosza, wiadra, skrzyni itp. za m2 powierzchni

3,00 z³

f

Sprzeda¿ kaset magnetofonowych

23,00 z³

g

Sprzeda¿ kadet wideo i CD

47,00 z³
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Na targowisku przy ulicy Klasztornej
a

Sprzeda¿ artyku³ów ogólnorolnych w systemie handlu obnonego

4,50 z³

b

Wjazd pojazdem zaprzêgowym (furmank¹) na teren targowiska

5,50 z³

c

Wjazd na teren targowiska bez wzglêdu na rodzaj sprzedawanych
towarów (wszystkie pojazdy mechaniczne tzn. rolnicze, osobowe,
dostawcze, ciê¿arowe)

7,00 z³

572

§4

UCHWA£A Nr XXXVIII/299/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 23 maja 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

w sprawie zmiany obwodów szkolnych Szko³y Podstawowej Nr 2 w Kocierzynie i Szko³y Podstawowej Nr 4
w Kocierzynie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.: Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 8,
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 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. 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) Rada Miasta w Kocierzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 w Kocierzynie
wy³¹cza siê ulice: Abrahama, Derdowskiego, Heykego,
Kartuska (od skrzy¿owania z ul. Heykego), Osiedle Tysi¹clecia, Sawickiej i w³¹cza siê je do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 4 w Kocierzynie.
§2
Od dnia 1 wrzenia 2001 r. do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 w Kocierzynie nale¿¹ ulice:
Bolduana, Brzechwy, Jeziorna, Kartuska (do ul. Heykego), Kowalska, Krasickiego, Lipowa, Miodowa, 3 Maja,
Partyzantów, Prusa, Ratuszowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sk³odowskiej 2-18, S³odowa, Strzelecka, Strzelnica,
Szopiñskiego, wiêtojañska, Tkaczyka, Traugutta, Wodna, Wybickiego, ródlana, Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstañców.
Od dnia 1 wrzenia 2001r. do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 4 w Kocierzynie nale¿¹ ulice:
Abrahama, Ceynowy, Derdowskiego Gryfa Pomorskiego, Gulgowskich, Heykego, Kartuska (do ul. Heykego),
£¹kowa, Majkowskiego, Marchewicza, Osiedle Tysi¹clecia, Rogali, Sawickiej, S³oneczna, Szkolna, Wiejska, Zielona.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w szko³ach na tablicach
og³oszeniowych.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

573
ZARZ¥DZENIE Nr 89/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
£êczycach okrêgu wyborczym Nr 4.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
£êczycach okrêgu wyborczym Nr 4 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego w tym okrêgu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 2 wrzenia
2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 89/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 14 lipca 2001 r.

do 19 lipca 2001 r.

do 3 sierpnia 2001 r.
do godz. 24.00

do 12 sierpnia 2001 r.

Treæ czynnoci
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
w £êczycach informacji o
granicach okrêgu wyborczego Nr 4 i liczbie radnych
wybieranych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 4
 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okrêgu wyborczczym Nr 4
 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 na czas
przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania
oraz o siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 3 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych

do 18 sierpnia 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnego w okrêgu wyborczym
Nr 4 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 19 sierpnia 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

1 wrzenia 2001 r.

2 wrzenia 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 spisu wyborców
 g³osowanie

574
ZARZ¥DZENIE Nr 90/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Prabutach w okrêgu wyborczym Nr 6.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Prabutach w okrêgu wyborczym Nr 6 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego w tym okrêgu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 2 wrzenia
2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 90/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2001 r.

do 12 sierpnia 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Miasta i Gminy Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 na
czas przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i
Gminy informacji o granicach i numerze obwodu
g³osowania oraz o siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 powo³anej dla
przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 18 sierpnia 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 6 wybieranego w
wyborach uzupe³niaj¹cych

do 19 sierpnia 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i
Gminy

1 wrzenia 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 spisu wyborców

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 14 lipca 2001 r.

do 19 lipca 2001 r.

do 3 sierpnia 2001 r.

Poz. 574

 1104 

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i
Gminy informacji o granicach okrêgu wyborczego
Nr 6 i liczbie radnych wybieranych w tym okrêgu oraz
o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych
w okrêgu wyborczym Nr 6
 zg³aszanie Miejskiej Komisji
Wyborczej list kandydatów
na radnego wybieranego w
okrêgu wyborczym Nr 6

2 wrzenia 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie
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