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1928
UCHWA£A Nr XL/1226/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta Gdañska, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po up³ywie 30 dni od
daty jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszego Statutu traci moc
uchwa³a Nr XL/466/96 Rady Miasta Gdañska z dnia 17
padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdañska, zmieniona Uchwa³¹ Nr XLIV/534/97 z dnia
30 stycznia 1997 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XL/1226/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.
Statut Miasta Gdañska
Czêæ I
Postanowienia ogólne
§1
U¿yte okrelenia w Statucie Miasta Gdañska oznaczaj¹:
Gdañsk, Miasto  Miasto Gdañsk,
Rada  Radê Miasta Gdañska,
Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Gdañska,
Wiceprzewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miasta Gdañska,
Prezydent  Prezydenta Miasta Gdañska,
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta Gdañska,
Wiceprezydent  Wiceprezydenta Miasta Gdañska
Zarz¹d  Zarz¹d Miasta Gdañska
Sekretarz  Sekretarza Miasta Gdañska
Skarbnik  Skarbnika Miasta Gdañska
Statut  Statut Miasta Gdañska

Cz³onek Zarz¹du  Prezydenta, Wiceprezydenta i Cz³onka Zarz¹du
Urz¹d  Urz¹d Miejski w Gdañsku
Radny  Radnego Miasta Gdañska
Komisje  Komisje Rady Miasta
§2
1. Mieszkañcy Gdañska tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
na jego terytorium.
2. Gdañsk jest miastem na prawach powiatu.
§3
Gdañsk obejmuje obszar o powierzchni 262,03 km2.
Przebieg granic Gdañska ukazuje mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§4
1. Herb Miasta Gdañska stanowi¹:
Na tarczy gotyckiej, na czerwonym polu z³ota korona
otwarta i dwa równoramienne srebrne krzy¿e w s³up
nie wchodz¹ce w koronê.
2. Herb Wielki Miasta Gdañska tworz¹:
U bocznic tarczy dwa podtrzymuj¹ce j¹ z³ote lwy
wspiête, zwrócone do siebie, u podstawy tarczy z³ota
wstêga z czarno krelon¹ dewiz¹ NEC TEMERE NEC
TIMIDE.
3. Flagê Miasta stanowi prostok¹tny, czerwony p³at tkaniny z umieszczonymi po obu jej stronach dwoma równoramiennymi srebrnymi krzy¿ami w s³up, pod z³ot¹
koron¹.
4. Pieczêci¹ urzêdow¹ Miasta jest znak odciniêty z metalowego, okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cy herb Miasta Gdañska w polu rodkowym oraz
napis w otoku Miasto Gdañsk.
5. Wzory herbów, flagi oraz pieczêci zawiera za³¹cznik Nr
2 do Statutu.
6. Herb i flaga Miasta Gdañska powinny byæ u¿ywane w
sposób zapewniaj¹cy im nale¿yt¹ czeæ i szacunek.
7. Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce herbów, flagi i
pieczêci urzêdowej zawiera odrêbna uchwa³a.
§5
1. Rada mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla Gdañska nadaæ honorowe obywatelstwo Miasta.
2. Pozbawienie honorowego obywatelstwa nastêpuje w
takim samym trybie jak nadanie.
§6
Rada ustanawia medale: w. Wojciecha i Mciwoja II.
§7
Rada mo¿e ustanawiaæ nagrody i przyznawaæ je za wybitne osi¹gniêcia, odwagê i zas³ugi.
§8
Zasady nadawania honorowego obywatelstwa, medali
i przyznawania nagród okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
§9
1. Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców Gdañska.
2. Rada mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze  dzielnice i
osiedla, jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
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3. Wykaz jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udzia³em Miasta oraz miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y prowadzi
Zarz¹d.
§ 10
1. Mieszkañcy Gdañska mog¹ podejmowaæ rozstrzygniêcia w istotnych sprawach w drodze referendum, zarz¹dzanego przez Radê lub na wniosek 1/10 mieszkañców Miasta uprawnionych do g³osowania.
2. W sprawie samoopodatkowania mieszkañców na cele
publiczne oraz odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w referendum.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców.
4. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela
odrêbna ustawa.
§ 11
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 12
1. Wykonanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane
w drodze wspó³dzia³ania Miasta z innymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarz¹dowymi.
2. W celu wspierania wspólnych interesów oraz idei samorz¹dnoci Miasto mo¿e:
a) zawieraæ porozumienia i tworzyæ stowarzyszenia z
innymi gminami, powiatami i województwami,
b) tworzyæ zwi¹zki z innymi gminami, b¹d przystêpowaæ do nich.
§ 13
1. Miasto wykonuje okrelone w ustawach zadania:
1) gminy  w³asne i zlecone z zakresu administracji rz¹dowej,
2) powiatu  w³asne i z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Zadania powiatu Miasto wykonuje na zasadach okrelonych ustaw¹.
3. Do zakresu dzia³ania Miasta nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
§ 14
1. Miasto, na podstawie uchwa³y Rady wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, przyjête
w drodze porozumienia zawartego miêdzy Zarz¹dem
a w³aciwym organem administracji rz¹dowej.
2. Zgodê na przejêcie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wyra¿a Rada w formie uchwa³y.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 s¹ wykonywane po
zapewnieniu rodków finansowych.
§ 15
Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
§ 16
1.
1)
2)
2.

Organami Miasta s¹:
Rada,
Zarz¹d.
Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
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3. Jawnoæ dzia³ania organów Miasta obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ
organów Miasta i Komisji Rady.
4. Ogólnodostêpny zbiór uchwa³ organów Miasta i Zarz¹dzeñ Prezydenta prowadzony jest w Urzêdzie.
Uchwa³y organów Miasta i Zarz¹dzenia Prezydenta
udostêpniane s¹ równie¿ w zewnêtrznej sieci informatycznej (internet).
5. Obywatelom udostêpnia siê na ich pisemny wniosek
dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych, umo¿liwia siê ich przegl¹danie i sporz¹dzanie z
nich notatek i odpisów.
6. Wniosek o udostêpnienie protoko³ów z posiedzeñ organów Miasta i Komisji Rady sk³ada siê odpowiednio
do Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
Wniosek o udostêpnienie innych dokumentów sk³ada
siê do dyrektorów wydzia³ów Urzêdu.
7. Odmowa udostêpnienia dokumentów mo¿e wynikaæ
tylko z ustaw. Odmowa udostêpnienia dokumentów
nastêpuje w formie pisemnej, z podaniem jej podstawy prawnej, nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku o udostêpnienie.
Czêæ II
Radni
§ 17
1.Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu Radny sk³ada lubowanie:
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i
pomylnoci Gdañska, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Miasta i jego mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ Miasta Gdañska.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 18
Radny ma obowi¹zek braæ udzia³ w pracach Rady i jej
Komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 19
Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³oszone postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. Radny ma równie¿ obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ego Miasta i nie jest zwi¹zany instrukcjami
wyborców.
§ 20
Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych licz¹ce nie mniej
ni¿ 10% ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
Konwent Seniorów jest cia³em doradczym u³atwiaj¹cym wspó³dzia³anie Klubów Radnych w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ i tokiem prac Rady.
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§ 22
1. W sk³ad Konwentu Seniorów wchodz¹: Przewodnicz¹cy Rady, Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Klubów Radnych (lub inny sta³y przedstawiciel Klubu).
2. Konwent Seniorów zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady z
w³asnej inicjatywy, z inicjatywy Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, na wniosek Klubu reprezentowanego w Konwencie.
3. Z posiedzeñ Konwentu Seniorów sporz¹dza siê zapis
ustaleñ.
§ 23
1. Radny nie mo¿e byæ pracownikiem Urzêdu ani kierownikiem lub zastêpc¹ kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
2. Zarz¹d lub Prezydent nie mo¿e powierzyæ Radnemu
wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 24
Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz podlega odpowiedzialnoci
prawnej jak funkcjonariusz publiczny.
§ 25
Rozwi¹zanie z Radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody Rady w formie uchwa³y. Rada odmówi
zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z Radnym, je¿eli
podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku pracy s¹ zdarzenia
zwi¹zane z wykonywaniem mandatu Radnego.
§ 26
1. Radnemu z tytu³u wykonywania mandatu przys³uguje
dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
2. Miasto ubezpiecza Radnych od nastêpstw nieszczêliwych wypadków przy wykonywaniu mandatu Radnego.
3. Szczegó³owe zasady przyznawania i wysokoci diet
oraz ubezpieczenia Radnych okrela Rada w drodze
uchwa³y.
Czêæ III
Rada, jej zadania, organizacja i tryb pracy
§ 27
1. Rada jest organem uchwa³odawczym i kontrolnym.
2. Rada sk³ada siê z Radnych w liczbie okrelonej ustaw¹, wybranych przez mieszkañców Gdañska.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady, z zastrze¿eniem ust. 5.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania Rady, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów Miasta.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru

Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem
Radny obecny na sesji.
§ 28
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Miasta o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalenie Statutu Miasta,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzenia Prezydenta stanowienie o kierunkach dzia³ania
Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Miasta  na wniosek Prezydenta,
4) uchwalanie bud¿etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³ w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i
op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Miasta przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej: do czasu okrelenia zasad, Zarz¹d mo¿e dokonywaæ
tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i
porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym.
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach przejêcia za-
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dañ z zakresu administracji rz¹dowej, z zakresu w³aciwoci powiatu i województwa,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gdañska, honorowego obywatelstwa, medali i nagród,
14) nadawanie nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
17) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
18) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy,
19) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady.
3. Rada w formie uchwa³y postanawia o zaskar¿eniu rozstrzygniêcia nadzorczego do s¹du administracyjnego
z zastrze¿eniem § 54 pkt 9 Statutu.

Dziennik Urzêdowy
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3. Komisje Rady obraduj¹ na posiedzeniach.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powo³anej Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy. Na
posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Komisji i Wiceprzewodnicz¹cego.
5. Odwo³ania Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Komisji dokonuje Komisja. Odwo³anie nie mo¿e byæ
dokonane na tym samym posiedzeniu, na którym zosta³ z³o¿ony wniosek.
§ 32
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i
trzech Wiceprzewodnicz¹cych, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w trybie okrelonym w ustêpie 1.
3. Wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nie mo¿e byæ poddany pod g³osowanie na sesji, na której zosta³ zg³oszony.
Wniosek ten staje siê punktem porz¹dku obrad najbli¿szej sesji.
§ 33

1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Miasta, w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ Radni, w tym
przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych, z wyj¹tkiem Radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i
Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
3. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.

1. Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy mog¹ z³o¿yæ
na sesji Rady rezygnacjê z pe³nionych funkcji.
2. W okresie miêdzy sesjami Rady osoby, o których mowa
w ust. 1, mog¹ z³o¿yæ rezygnacjê w formie pisemnej.
3. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia tej rezygnacji.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.

§ 30

§ 34

1. Rada powo³uje ze swojego grona sta³e Komisje do
okrelonych zadañ, ustala przedmiot ich dzia³ania oraz
wybiera sk³ad osobowy.
2. Rada mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona Komisje
dorane do zadañ szczególnych, które sama oznacza.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cym lub Wiceprzewodnicz¹cym Komisji.
4. Do koñca kadencji Rady, w czasie której Statut wszed³
w ¿ycie w sk³ad Komisji mog¹ wchodziæ osoby spoza
Rady w liczbie nieprzekraczaj¹cej po³owy sk³adu Komisji.
5. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plany pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci na pierwszej sesji
nowego roku kalendarzowego.

1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
2. Organizowanie prac Rady polega w szczególnoci na:
1) zwo³ywaniu sesji Rady;
2) reprezentowaniu Rady na zewn¹trz;
3) przygotowywaniu porz¹dku obrad sesji, w tym celu
Przewodnicz¹cy zasiêga opinii Zarz¹du, Przewodnicz¹cych Komisji Rady, Konwentu Seniorów;
4) przyjmowaniu skarg mieszkañców Miasta na dzia³alnoæ Zarz¹du i miejskich jednostek organizacyjnych oraz kierowaniu ich do w³aciwych organów,
3. W przypadku nieobecnoci na sesji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych obrady prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji.
4. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad sesji bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

§ 29

§ 31
1. Komisje Rady s¹ powo³ywane do rozpatrzenia i przygotowania spraw bêd¹cych przedmiotem obrad na
sesji, do wyra¿ania opinii w sprawach przekazywanych
pod ich obrady przez organy Rady i Zarz¹d. Komisje
mog¹ zajmowaæ siê okrelonymi sprawami z w³asnej
inicjatywy.
2. Komisje dzia³aj¹ kolegialnie.
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§ 35
Wybór i odwo³anie przedstawicieli Miasta do stowarzyszeñ, zwi¹zków oraz innych organizacji samorz¹du terytorialnego odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
§ 36
1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
2. O sesji Rady Przewodnicz¹cy zawiadamia pisemnie
Radnych oraz Przewodnicz¹cych Zarz¹dów jednostek
pomocniczych Miasta, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji, wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê sesji.
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza porz¹dek
obrad wraz z projektami uchwa³.
Termin zawiadomienia nie dotyczy sesji zwo³ywanych
w trybie ust. 4.
3. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
4. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Do wniosku do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
5. Zawiadomienie o sesji podaje siê do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Sesje Rady s¹ jawne. Ograniczenia jawnoci mog¹
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§ 37
1. Projekty uchwa³ Rady wnosz¹:
1) Komisje Rady,
2) co najmniej 7 Radnych podpisuj¹cych projekt,
3) Zarz¹d,
4) Kluby Radnych.
2. Projekty uchwa³ sk³ada siê w formie pisemnej Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Projekty uchwa³ wnoszone przez Komisje, Radnych lub
Kluby Radnych, Przewodnicz¹cy sk³ada Zarz¹dowi, celem uzyskania jego stanowiska, co najmniej 14 dni
przed sesj¹, na której bêd¹ one rozpatrzone.
Zarz¹d przedstawia swoje stanowisko na pimie z uzasadnieniem.
§ 38
1. Rozpatrywanie projektów uchwa³ odbywa siê w dwóch
czytaniach.
2. Rada mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu projektu uchwa³y w jednym czytaniu, za wyj¹tkiem spraw okrelonych
w § 28 ust. 2, pkt. 1 i 4 Statutu.
3. Rada mo¿e podejmowaæ równie¿ rezolucje, owiadczenia, apele i postanowienia.
§ 39
1. Przewodnicz¹cy Rady przesy³a niezw³ocznie Zarz¹dowi teksty przyjêtych przez Radê uchwa³ i rezolucji.
2. Uchwa³y gromadzi siê w ogólnodostêpnym zbiorze
uchwa³ Rady prowadzonym przez Biuro Rady Miasta
Gdañska.
§ 40
Radni maj¹ prawo wnoszenia interpelacji i zapytañ skie-

rowanych do Zarz¹du lub Przewodnicz¹cego zgodnie z
ich kompetencjami i procedur¹ okrelon¹ w Regulaminie Rady.
§ 41
1. Obradami Rady kieruje Przewodnicz¹cy lub w jego
zastêpstwie Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie do zatwierdzenia
proponowany porz¹dek sesji.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad sesji bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 42
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w sprawach
przyjêcia i zmiany statutu zwi¹zku komunalnego.
3. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady w sprawach zobowi¹zañ finansowych.
4. G³osowanie na sesji Rady jest jawne, chyba ¿e ustawa
stanowi inaczej.
Sposób tajnego g³osowania okrela Regulamin Rady.
5. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie
lub Komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 43
1. Z przebiegu sesji Rady sporz¹dzany jest protokó³, który stanowi jedyne urzêdowe stwierdzenie przebiegu
obrad. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy obradom
oraz protokolant.
2. Protoko³y przechowywane s¹ w Biurze Rady Miasta
Gdañska.
3. Radny ma prawo wnieæ uwagi do protoko³u na pimie na rêce Przewodnicz¹cego w ci¹gu 14 dni od dnia
jego sporz¹dzenia. Uwagi te stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u.
4. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do protokó³ów i
sporz¹dzania notatek na zasadach okrelonych w § 16
ust. 4, 5 i 6 Statutu.
§ 44
1. Biuro Rady Miasta Gdañska jest komórk¹ organizacyjn¹ Urzêdu, obs³uguj¹c¹ Radê.
2. Biuro Rady Miasta Gdañska zapewnia warunki organizacyjne i techniczne oraz obs³ugê prawn¹ zwi¹zan¹ z
dzia³alnoci¹ Rady.
3. Biuro Rady Miasta Gdañska udziela pomocy Radnym
w wykonywaniu mandatu.
§ 45
Szczegó³owe uregulowania dotycz¹ce organizacji i trybu dzia³ania Rady okrela jej Regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
Czêæ IV
Organizacja i tryb pracy Zarz¹du Miasta
§ 46
Organem wykonawczym Miasta jest Zarz¹d wybierany przez Radê w liczbie 5 osób, sporód Radnych lub
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spoza Cz³onków Rady. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Przewodnicz¹cy Zarz¹du (Prezydent Miasta), Wiceprezydenci lub Cz³onkowie Zarz¹du.
§ 47
1. Prezydent jest wybierany przez Radê w g³osowaniu
tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2. Wiceprezydenci i Cz³onkowie Zarz¹du s¹ wybierani
przez Radê na wniosek Prezydenta w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 48
1. Cz³onek Zarz¹du, który w chwili wyboru jest pracownikiem administracji rz¹dowej nie mo¿e obj¹æ powierzonego mu stanowiska do chwili rozwi¹zania stosunku pracy z poprzednim pracodawc¹.
2. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e zajmowaæ ¿adnego innego
stanowiska s³u¿bowego w Urzêdzie.
§ 49
Zarz¹d jest wybierany na okres kadencji Rady. Po up³ywie kadencji Rady, Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
§ 50
1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o
odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Rada rozpatruje sprawê odwo³ania Zarz¹du z powodu
nieudzielenia absolutorium na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w tej
sprawie. Po zapoznaniu siê z opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady
o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du, Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu tajnym.
§ 51
1. Rada mo¿e odwo³aæ Prezydenta z innej przyczyny ni¿
nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Odwo³anie Prezydenta nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania Rada
przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której zg³oszono
wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku. Je¿eli wniosek o odwo³anie Prezydenta nie uzyska³ wymaganej
wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e
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byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy
od poprzedniego g³osowania.
4. Odwo³anie Prezydenta albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem
ca³ego Zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y
Zarz¹d.
5. Rada mo¿e na uzasadniony wniosek Prezydenta odwo³aæ poszczególnych Cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 52
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Prezydenta jej
przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku rezygnacji Prezydenta, Rada na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja Rady,
o której mowa w ust. 2.
§ 53
1. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru nowego Zarz¹du w trybie,
o którym mowa w § 47 Statutu, odpowiednio, w ci¹gu
3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia
rezygnacji.
2. W przypadku odwo³ania Cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym Rada dokonuje wyboru nowego Cz³onka Zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia
odwo³ania.
3. Odwo³any Zarz¹d lub jego poszczególni Cz³onkowie
pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹du lub poszczególnych jego Cz³onków.
Rada mo¿e zwolniæ Cz³onka Zarz¹du z tego obowi¹zku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje siê odpowiednio w przypadku z³o¿enia rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
5. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie przez Cz³onka nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnienia z pe³nienia obowi¹zków Cz³onka Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Niepodjêcie przez Radê uchwa³y w terminie, o którym
mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym
powinna byæ podjêta uchwa³a.
7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego Prezydentem, Prezydent obowi¹zany
jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia
rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust. 6
przedstawiæ Radzie now¹ kandydaturê na Cz³onka Zarz¹du.
§ 54
Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) sk³adanie Radzie rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci
Zarz¹du i wykonania bud¿etu do 31 marca nastêpnego roku,
4) przygotowywanie projektu bud¿etu Miasta wraz z in-
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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formacj¹ o stanie mienia komunalnego najpóniej do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy,
ustalanie harmonogramu wykonania bud¿etu, informowanie mieszkañców Miasta o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
sk³adanie Radzie, raz na kwarta³, okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Miasta oraz przedstawianie Radzie negatywnych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania bud¿etu Miasta oraz planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Miastu wraz z odpowiedzi¹ na zawarte w niej zarzuty,
podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem Miasta, a zw³aszcza:
a) nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na
okres nie d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne lub uchwa³y Rady nie stanowi¹ inaczej,
b) zbywania, nabywania i wykupu obligacji na zasadach okrelonych przez Radê,
c) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych do wysokoci ustalonej przez Radê w roku bud¿etowym,
d) zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie podejmowania
inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej granicy ustalonej corocznie przez Radê,
e) wnoszenie, cofanie i zbywanie udzia³ów i akcji na
zasadach okrelonych przez Radê,
Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹czne prawo do:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
b) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Miasta,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu Miasta,
f) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
decydowanie o wszczêciu i odst¹pieniu od sporu s¹dowego oraz ustalanie warunków ugody w sprawach,
w których na zawarcie takiej ugody zezwalaj¹ przepisy ustaw,
podejmowanie uchwa³ o zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego rozstrzygniêæ nadzorczych stwierdzaj¹cych niewa¿noæ uchwa³y Zarz¹du w ca³oci lub w
czêci,
rozpatrywanie ofert sk³adanych w przetargach publicznych og³aszanych przez Miasto,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
Miasta, pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych
jednostek,
okrelanie zakresu, w jakim Prezydent mo¿e powierzyæ Sekretarzowi prowadzenie spraw Miasta w swoim imieniu,
wystêpowanie do Rady z wnioskiem o uchwalenie
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego,
opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
uchwalanie regulaminu pracy Zarz¹du oraz opiniowanie statutów jednostek organizacyjnych Miasta i
innych podmiotów, do których przystêpuje Miasto,

18) sk³adanie wniosku o zwo³anie sesji Rady,
19) powo³ywanie zespo³ów doradczych sporód swych
cz³onków z udzia³em pracowników samorz¹dowych
oraz innych osób,
20) rozpatrywanie interpelacji i zapytañ Radnych oraz
wniosków Komisji,
21) wykonywanie innych zadañ zleconych okrelonych
odrêbnymi przepisami,
22) podejmowanie uchwa³ w sprawie zakupów urz¹dzeñ
i towarów z importu na potrzeby w³asne Miasta.
23) podejmowanie innych uchwa³ w zakresie kompetencji Zarz¹du.
§ 55
1. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego, Prezydent podejmuje czynnoci nale¿¹ce do kompetencji
Zarz¹du. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
2. Powy¿sze czynnoci wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 56
1. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki, Zarz¹d mo¿e wydawaæ w formie uchwa³ przepisy porz¹dkowe.
2. Uchwa³y o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Trac¹ one moc w razie
odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia ich do
zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
3. W razie odmowy zatwierdzenia uchwa³y lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia, Rada okrela termin utraty jej mocy obowi¹zuj¹cej.
§ 57
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu.
Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela Regulamin Organizacyjny.
§ 58
1. Owiadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj Cz³onkowie Zarz¹du lub jeden Cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik), z zastrze¿eniem przepisów ust. 2-4.
2. Prezydent jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem
bie¿¹cej dzia³alnoci Miasta w ramach upowa¿nieñ
udzielonych przez Zarz¹d.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik mo¿e odmówiæ kontrasygnaty dokona
jej jednak na pisemne polecenie Prezydenta, powiadamiaj¹c o tym Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej sk³adaj¹ jednoosobowo owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie
udzielonego im przez Zarz¹d pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
5. Do czynnoci prawnych zwi¹zanych z zawieraniem
aktów notarialnych, dotycz¹cych obrotu nieruchomociami, Zarz¹d mo¿e udzieliæ jednoosobowego pe³nomocnictwa pracownikowi Urzêdu prowadz¹cemu te
sprawy.
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§ 59

1. Zarz¹d dzia³a kolegialnie.
2. Zarz¹d obraduje na sta³ych posiedzeniach.
3. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Prezydent, a w
razie jego nieobecnoci Wiceprezydent wskazany
uchwa³¹ Zarz¹du.
4. Prezydent zwo³uje nadzwyczajne posiedzenie Zarz¹du
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch
Cz³onków Zarz¹du w ci¹gu jednego dnia od daty z³o¿enia wniosku.
5. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³, bez prawa g³osowania Skarbnik i Sekretarz.
§ 60
1. Zarz¹d rozpatruje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji. W
przypadkach okrelonych przepisami szczególnymi
Zarz¹d podejmuje decyzje.
2. Zarz¹d podejmuje akty prawne w g³osowaniu jawnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Zarz¹du.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w posiedzeniach Radnych, których udzia³ uzna za wskazany ze wzglêdu na przedmiot obrad  bez prawa g³osowania.
4. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³ w g³osowaniu,
je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 61
1. Uchwa³y podejmowane przez Zarz¹d podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du, a w razie jego nieobecnoci na
posiedzeniu  Cz³onek Zarz¹du, który przewodniczy³
posiedzeniu Zarz¹du.
2. Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Prezydent, a w
razie jego nieobecnoci na posiedzeniu, w imieniu Prezydenta  Cz³onek Zarz¹du, który przewodniczy³ posiedzeniu Zarz¹du. W decyzji wymienia siê imiona i
nazwiska Cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydawaniu decyzji.
§ 62
Odrêbne uchwa³y Zarz¹du okrelaj¹ zakres dzia³ania
Cz³onków Zarz¹du, terminy posiedzeñ oraz ustalaj¹ regulamin pracy Zarz¹du.
§ 63
1. Prezydent organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Miasta oraz reprezentuje Miasto na zewn¹trz.
2. Prezydent jest kierownikiem Urzêdu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta (z wyj¹tkiem ich powo³ywania i
odwo³ania).
3. Prezydent sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do
miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
4. Zasady oraz tryb powo³ywania, odwo³ywania kierowników miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne ustawy.
§ 64
1. Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
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2. Prezydent mo¿e upowa¿niæ Cz³onków Zarz¹du i innych
pracowników Urzêdu do wydawania w swoim imieniu
decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Prezydent mo¿e upowa¿niæ pracowników miejskich
s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do wydawania w swoim imieniu
decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do zadañ powiatu.
§ 65
Prezydent mo¿e ustanawiaæ nagrody i przyznawaæ je
za wybitne osi¹gniêcia.
§ 66
W razie nieobecnoci Prezydenta lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków, jego funkcjê pe³ni Wiceprezydent wskazany uchwa³¹ Zarz¹du.
§ 67
1. Prezydent, Wiceprezydenci oraz pozostali Cz³onkowie
Zarz¹du s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru dokonanego przez Radê.
2. Z Prezydentem stosunek pracy nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, z Cz³onkami Zarz¹du stosunek pracy nawi¹zuje Prezydent. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest akt wyboru okrelaj¹cy wysokoæ wynagrodzenia.
§ 68
1. Sekretarza i Skarbnika powo³uje Rada na wniosek Prezydenta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Rady. Odwo³anie nastêpuje w
tym samym trybie.
2. Sekretarz i Skarbnik s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi przez Prezydenta. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest akt powo³ania przez Radê.
§ 69
1. Sekretarz i Skarbnik mog¹ z³o¿yæ rezygnacje z zajmowanego stanowiska. Rezygnacjê Sekretarza i Skarbnika przyjmuje Rada w formie uchwa³y.
2. Przyjêcie przez Radê rezygnacji Sekretarza i Skarbnika
z zajmowanego stanowiska jest równoznaczne z odwo³aniem, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
3. W razie nieprzyjêcia rezygnacji Sekretarza i Skarbnika,
jest ona traktowana jako wypowiedzenie przez nich stosunku pracy.
4. Prezydent jest zobowi¹zany w terminie jednego miesi¹ca od z³o¿enia rezygnacji Sekretarza i Skarbnika
przedstawiæ nowych kandydatów na te stanowiska.
Czêæ V
Mienie i gospodarka finansowa Miasta
§ 70
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Miasta oraz mienie komunalnych
osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
§ 71
Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników
maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w
obowi¹zuj¹cych przepisach i uchwa³ach Rady.
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§ 72

§ 79

Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem Miasta (komunalnym) jest zachowanie szczególnej
starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochron¹.

1. Podzia³ jednostki pomocniczej nast¹piæ mo¿e:
1) na wniosek Rady dzielnicy/osiedla,
2) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z
Rad¹ dzielnicy/osiedla i mieszkañcami,
3) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami jednostki, w której nie wybrano Rady
dzielnicy/osiedla,
4) na wniosek 20% mieszkañców jednostki maj¹cych
prawo wyborcze do Rady.
2. £¹czenie jednostek pomocniczych nast¹piæ mo¿e:
1) na wniosek s¹siaduj¹cych ze sob¹ Rad dzielnic/osiedli,
2) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z
Radami dzielnic/osiedli i mieszkañcami,
3) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami jednostek, w których nie wybrano Rad
dzielnic/osiedli,
4) na wniosek 20% mieszkañców ka¿dej z s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzielnic/osiedli, maj¹cych prawo wyborcze do Rady.
3. Zasady konsultacji okrela § 78 ust. 2.
4. Utworzenie nowych jednostek pomocniczych w trybie
ust. 1 i 2 nastêpuje od nowej kadencji Rady.

§ 73
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu uchwalanego przez Radê na rok
kalendarzowy.
2. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych okrela Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Bez zgody Zarz¹du, Rada nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 74
Dochody Miasta s¹ okrelone w ustawach oraz uchwa³ach Rady.
§ 75
W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody.
§ 76
Podejmowanie uchwa³ w ci¹gu roku bud¿etowego nie
maj¹cych pokrycia w bud¿ecie Miasta wymaga wskazania róde³ finansowania.
Czêæ VI
Postanowienia szczegó³owe dotycz¹ce
tworzenia jednostek pomocniczych Miasta
§ 77
1. Jednostki pomocnicze Miasta, zwane dalej jednostkami pomocniczymi, tworzy siê w drodze uchwa³y Rady.
2. Jednostkami pomocniczymi s¹ dzielnice i osiedla.
3. Na obszarze dzielnicy musi zamieszkiwaæ nie mniej ni¿
20.000 mieszkañców.
4. Na obszarze osiedla musi zamieszkiwaæ nie mniej ni¿
2.000 mieszkañców.
5. Granice jednostek pomocniczych okrela Rada z
uwzglêdnieniem jednorodnoci obszaru ze wzglêdu na
uk³ad osadniczy i przestrzenny oraz wiêzi spo³eczne i
gospodarcze.
§ 78
1. Utworzenie jednostki pomocniczej nastêpuje w drodze
uchwa³y Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami Miasta lub z ich inicjatywy.
2. Konsultacje przeprowadza siê poprzez umo¿liwienie
mieszkañcom Miasta zg³aszania uwag do projektu
uchwa³y o utworzeniu dzielnic/osiedli, przez okres 30
dni od jego og³oszenia.
3. Wniosek mieszkañców w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych musi byæ podpisany przez 10%
mieszkañców projektowanej jednostki maj¹cych prawo wyborcze do Rady oraz zawieraæ okrelenie granic
projektowanej jednostki.

§ 80
1. Zniesienie jednostki pomocniczej mo¿e nast¹piæ:
1) na skutek podzia³u lub po³¹czenia s¹siaduj¹cych jednostek,
2) na wniosek 20% mieszkañców jednostki maj¹cych
prawo wyborcze do Rady.
2. W przypadku zniesienia jednostki pomocniczej, ponowne jej utworzenie mo¿liwe jest nie wczeniej ni¿ po up³ywie kadencji Rady, nastêpuj¹cej po kadencji, w której
nast¹pi³o jej zniesienie.
§ 81
1. Organizacjê, zasady finansowania oraz zakres dzia³ania jednostek pomocniczych Miasta okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rad jednostek pomocniczych okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela Rada odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej;
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej;
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez Miasto oraz sposób ich realizacji;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
§ 82
Rada odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ jednostce pomocniczej czêæ mienia nale¿¹cego do Miasta.
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Czêæ VII
Akty prawa miejscowego
§ 83

1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych, Miastu przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na obszarze Miasta.
2. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie
uchwa³y.
3. Organy Miasta mog¹ wydawaæ akty prawa miejscowego w szczególnoci w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju Miasta oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdów i instytucji Miasta,
3) zasad zarz¹du mieniem Miasta,
4) zasad i trybu korzystania z obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej Miasta.
4. W zakresie nie uregulowanym w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych Rada mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest to niezbêdne dla ochrony ¿ycia
lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz¹dku,
spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
5. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 4, mog¹
przewidywaæ za ich naruszenie karê grzywny wymierzan¹ w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o
wykroczeniach.
6. Zarz¹d mo¿e wydawaæ uchwa³y porz¹dkowe w sytuacji i trybie okrelonym w § 55 Statutu.
§ 84
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela odrêbna ustawa.
Czêæ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 85
1. Projekt Statutu i jego zmiany wymagaj¹ uprzedniego
uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów.
2. Statut i jego zmiany podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Statut wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po up³ywie 30 dni od daty
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Do spraw wszczêtych, a nie zakoñczonych przed dniem
wejcia w ¿ycie Statutu, stosuje siê przepisy dotychczasowe.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu
REGULAMIN
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdañska
§1
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola dzia³alnoci Zarz¹du, jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ Zarz¹du, jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych
Miasta w zakresie przestrzegania Statutu, Regulaminu
Rady, uchwa³ Rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnêtrznej, jak równie¿
realizacja zadañ Miasta.
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3. W sk³ad Komisji wchodzi co najwy¿ej 9 Radnych, w
tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
Radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych Cz³onkami
Zarz¹du.
4. Komisjê powo³uje Rada ze swego sk³adu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
W sk³ad Komisji wchodz¹ kolejno Radni, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Komisja mo¿e powo³aæ zespo³y kontrolne do okrelonych zadañ.
6. Komisja dokonuje kontroli na podstawie kryterium
zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§2
Do podstawowych zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) opiniowanie wykonania bud¿etu i wystêpowanie z
wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi,
2) podejmowanie czynnoci kontrolnych na wniosek Rady
lub na wniosek co najmniej 1/10 ustawowego sk³adu
Rady po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez
Konwent Seniorów albo z w³asnej inicjatywy,
3) opiniowanie wniosków o odwo³anie Zarz¹du,
4) opiniowanie wniosków o odwo³anie Prezydenta.
§3
Komisja rozpatruje tak¿e:
1) skargi na dzia³alnoæ Zarz¹du oraz przygotowuje w tej
sprawie przedmiotowe wnioski.
2) wyniki z kontroli przeprowadzone przez organy kontroli dotycz¹cych zakresu dzia³ania Komisji Rewizyjnej,
3) sposób za³atwiania skarg i wniosków mieszkañców.
§4
1. Z przebiegu kontroli komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuje przewodnicz¹cy zespo³u kontrolnego.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
 okrelenie przedmiotu kontroli,
 czas trwania kontroli,
 wykorzystane dokumenty,
 autoryzowane uwagi kierownika jednostki kontrolowanej,
 wykaz za³¹czników,
 oceny i wnioski pokontrolne.
3. Sporz¹dzony protokó³ przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady, jednostce kontrolowanej, Zarz¹dowi oraz
wnioskodawcy.
§5
Dla wdro¿enia wyników swojej dzia³alnoci kontrolnej
Komisja:
1) wystêpuje z wnioskiem do Zarz¹du o zwo³anie narady pokontrolnej z udzia³em kierownika kontrolowanej jednostki oraz osób desygnowanych przez
Zarz¹d,
2) opracowuje wniosek o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego wobec pracownika samorz¹dowego,
3) opracowuje wnioski pokontrolne dla Zarz¹du i Rady,
4) opracowuje opinie dotycz¹ce wybranego zagadnienia objêtego dzia³aniem Komisji Rady,
5) wystêpuje z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
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§6
1. W razie uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia, Komisja powiadamia Zarz¹d
i przekazuje sprawê Radzie.
2. Rada w drodze uchwa³y decyduje o przekazaniu sprawy organom cigania.
§7
1. O przyst¹pieniu do czynnoci kontrolnych, kontroluj¹cy zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki oraz
przedstawia cel, tematykê i zakres kontroli.
2. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alnoci¹ Komisja ma
prawo:
1) wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostek kontrolowanych,
2) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów, planów, sprawozdañ
oraz innych dokumentów, znajduj¹cych siê w jednostce kontrolowanej zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
4) ¿¹dania od wszystkich w³aciwych w sprawie podmiotów z³o¿enia wyjanieñ i informacji,
5) powo³ywania bieg³ych w przypadkach wymagaj¹cych wiadomoci specjalnych.
3. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowi¹zani s¹
udzielaæ cz³onkom komisji ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli
4. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom o bezpieczeñstwie i higienie pracy, przepisom o ochronie informacji niejawnych oraz przepisom o ochronie danych osobowych w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
5. Dzia³alnoæ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy zwi¹zanego z obs³ug¹ mieszkañców
§8
Komisja Rewizyjna nie rzadziej, ni¿ raz na kwarta³ przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu
Regulamin Rady Miasta Gdañska
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Rady okrela szczegó³owo obowi¹zki i prawa Radnych zwi¹zane z organizacj¹ i trybem pracy Rady.
§2
Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ w pracach Rady i
Komisji podpisem na licie obecnoci na pocz¹tku i zakoñczeniu obrad.
§3
1. Kluby Radnych podaj¹ do wiadomoci Przewodnicz¹cemu Rady swoje sk³ady osobowe oraz wi¹¿¹ce Cz³onków tych Klubów regulaminy wewnêtrzne.
2. Regulaminy Klubów s¹ jawne.

ROZDZIA³ II
Postêpowanie z projektami uchwa³
§4
1. Projekty uchwa³ w formie pisemnej sk³ada siê na rêce
Przewodnicz¹cego Rady w terminie 21 dni przed dniem
rozpoczêcia sesji wraz z pisemnym wnioskiem o jego
w³¹czenie pod obrady sesji. Je¿eli wnioskodawc¹ jest
Zarz¹d to projekt uchwa³y mo¿e byæ z³o¿ony na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
2. Na wniosek Prezydenta Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest
Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
3. Wniosek powinien zawieraæ:
1) okrelenie podmiotu podejmuj¹cego inicjatywê oraz
wskazanie referenta, który w jego imieniu bêdzie wystêpowa³ w toku prac nad projektem,
2) propozycjê terminu w³¹czenia pod obrady sesji Rady.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 ustala Przewodnicz¹cy Rady.
5. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ podstawê prawn¹, uzasadnienie i opiniê radcy prawnego. Je¿eli projekt uchwa³y sporz¹dzany jest przez Radnych, uprawnieni s¹ oni do zwrócenia siê do Biura Rady Miasta
Gdañska, o zapewnienie im pomocy prawnej, co w
szczególnoci dotyczy sporz¹dzenia opinii radcy prawnego oraz pomocy merytorycznej przez odpowiednie
wydzia³y Urzêdu.
6. Uzasadnienie powinno wyjaniaæ cel podjêcia uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy Rady okrela Komisjê wiod¹c¹ oraz
inne Komisje opiniuj¹ce projekt uchwa³y. Podstaw¹ do
okrelenia w³aciwych Komisji powinny byæ zakresy
dzia³añ Komisji uchwalone przez Radê.
8. W celu zapewnienia w³aciwego trybu przygotowania
projektów uchwa³ oraz skoordynowania obiegu projektu pomiêdzy w³aciwymi organami dla ka¿dego projektu zak³ada siê kartê obiegu, zawieraj¹c¹ w szczególnoci:
1) numer druku,
2) okrelenie projektodawcy,
3) datê z³o¿enia projektu,
4) proponowany termin wniesienia do porz¹dku sesji,
5) wskazane przez Przewodnicz¹cego Rady Komisje
opiniuj¹ce, w tym Komisjê wiod¹c¹, termin przekazania do zaopiniowania (w przypadku projektów
wnoszonych przez Komisje, grupy Radnych oraz
Kluby Radnych datê przekazania do Zarz¹du),
6) datê wyra¿enia opinii przez Komisjê oraz Zarz¹d.
9. Szczegó³owy wzór karty obiegu  ustala Przewodnicz¹cy Rady.
§5
1. Je¿eli wnioskodawca projektu uchwa³y nie dope³ni³
wymogów okrelonych w § 4, Przewodnicz¹cy Rady
zwraca projekt wzywaj¹c go do uzupe³nienia braków,
w terminie 7 dni, pod rygorem nie w³¹czenia go do
rejestru projektów uchwa³ na wnioskowan¹ sesjê.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje siê do postêpowania
z projektami uchwa³ wnoszonymi przez Zarz¹d w trybie okrelonym w § 4 ust. 2.
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1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ w trybie dwóch czytañ, albo
w trybie okrelonym w § 14 ust. 2.
2. Pierwsze czytanie projektu uchwa³y przeprowadza siê
na posiedzeniu Komisji Rady, wskazanej jako wiod¹cej dla danego projektu, a w przypadkach uzasadnionych na sesji.
§7
1. Pierwsze czytanie projektu uchwa³y obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcê, pytania Radnych
i odpowiedzi wnioskodawcy, dyskusje i zg³aszanie propozycji poprawek.
2. Prawo zg³aszania poprawek przys³uguje wszystkim
cz³onkom Komisji opiniuj¹cej projekt uchwa³y, a w przypadku je¿eli pierwsze czytanie odbywa siê na sesji 
wszystkim Radnym.
3. Komisja wiod¹ca mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o:
1) ponowne opracowanie projektu przez wnioskodawcê z uwzglêdnieniem zmian postulowanych przez
Komisjê,
2) zlecenie koreferatu, ekspertyzy, opinii niezbêdnej do
oceny projektu uchwa³y ekspertom.
Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzjê w powy¿szym zakresie po zasiêgniêciu opinii Konwentu Seniorów.
4. Do szczegó³owego rozpatrzenia projektu, Komisja mo¿e
wyznaczyæ grupê Radnych. Wyznaczona grupa Radnych przedstawia Komisji sprawozdanie o rozpatrzonym projekcie.
5. Pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu Komisji koñczy siê skierowaniem przez Komisjê wiod¹c¹ projektu
do Przewodnicz¹cego Rady albo wnioskiem o odrzucenie projektu w ca³oci.
§8
Przy rozpatrzeniu projektu uchwa³y, Komisja wiod¹ca
bierze pod uwagê opinie przedstawione przez inne Komisje Rady oraz jednostki pomocnicze i organizacje spo³eczno-polityczne.
§9
1. Komisje, do których skierowany zosta³ projekt uchwa³y przedstawiaj¹ Komisji wiod¹cej opinie o tym projekcie, nie póniej ni¿ 10 dni przed sesj¹. Niezachowanie
tego terminu powoduje, ¿e opinia taka jest bezskuteczna.
2. Postanowienie ust. 1 nie stosuje siê do postêpowania
z projektami uchwa³, których wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, zg³oszonych w trybie okrelonym w § 4 ust. 2.
§ 10
1. Komisja wiod¹ca przedstawia Przewodnicz¹cemu Rady
sprawozdanie o projekcie nie póniej ni¿ 48 godzin
przed rozpoczêciem sesji; sprawozdanie okrela stanowisko Komisji w odniesieniu do projektu.
2. W sprawozdaniu Komisja wiod¹ca wnioskuje o:
1) przyjêcie projektu:
a) bez poprawek,
b) z poprawkami,
c) w formie jednolitego tekstu,
2) odrzucenie projektu.
3. Wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez Ko-
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misjê wiod¹c¹, po ich zg³oszeniu w formie pisemnej,
zamieszcza siê w sprawozdaniu jako wnioski mniejszoci. Wnioski mniejszoci powinny zawieraæ zwiêz³e uzasadnienie.
Wnioski mniejszoci s¹ traktowane w g³osowaniu jak
inne poprawki.
§ 11
1. Wspólne obrady Komisji nad projektami uchwa³ oraz
przyjmowanie poprawek i sprawozdania odbywa siê
na zasadach okrelonych w § 41.
2. Do porz¹dku g³osowania projektów na posiedzeniu
Komisji stosuje siê odpowiednio § 13.
§ 12
1. Drugie czytanie projektu uchwa³y obejmuje:
1) przedstawienie Radzie projektu przez wnioskodawcê,
2) przedstawienie sprawozdania Komisji wiod¹cej,
3) przedstawienie poprawek wniesionych przez Komisje, Kluby, Radnych i Zarz¹d,
4) przeprowadzenie dyskusji,
5) g³osowanie.
2. Poprawki, o których mowa w ust. 1, pkt. 3 zg³aszane
s¹ pod rygorem niewa¿noci, nie póniej ni¿ 48 godzin
przed sesj¹ na pimie, na rêce Przewodnicz¹cego Rady
ze zwiêz³ym uzasadnieniem albo w sprawozdaniu Komisji wiod¹cej.
3. Drugie czytanie projektu uchwa³y mo¿e siê odbywaæ
na sesji, jeli opinia komisji wiod¹cej koñcz¹ca procedurê pierwszego czytania zosta³a z³o¿ona do Przewodnicz¹cego Rady, nie póniej ni¿ na 48 godzin przed sesj¹, na której ma siê odbyæ drugie czytanie.
§ 13
1. Porz¹dek g³osowania jest nastêpuj¹cy:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu w ca³oci, je¿eli wniosek taki zosta³ postawiony,
2) g³osowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w pierwszej kolejnoci g³osuje siê
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
3) g³osowanie projektu w ca³oci, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcê, ze zmianami wynikaj¹cymi z przeg³osowanych poprawek
2. Prowadz¹cy obrady mo¿e odroczyæ g³osowanie nad
ca³oci¹ projektu uchwa³y na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodz¹ sprzecznoci pomiêdzy poszczególnymi zapisami
lub innymi przepisami, nie póniej ni¿ do zakoñczenia
sesji.
3. Je¿eli w porz¹dku sesji znajduje siê wiêcej ni¿ jeden
projekt uchwa³y dotycz¹cy tej samej materii, przyjêcie
pierwszej uchwa³y powoduje, ¿e odstêpuje siê od g³osowania nad pozosta³ym projektem (projektami
uchwa³).
4. Wnioskodawca mo¿e wprowadzaæ autopoprawki oraz
wycofaæ zg³oszony projekt przed zakoñczeniem drugiego czytania, co nie podlega g³osowaniu.
§ 14
1. Rada w uzasadnionych przypadkach, mo¿e skróciæ
postêpowanie z projektami uchwa³ przez:
1) przyst¹pienie do pierwszego czytania na sesji niezw³ocznie po otrzymaniu przez Radnych projektu,
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2) przyst¹pienie do drugiego czytania na sesji niezw³ocznie po zakoñczeniu pierwszego czytania.
2. Rada w wyj¹tkowych szczególnie uzasadnionych wypadkach, mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu uchwa³y w
jednym czytaniu, za wyj¹tkiem spraw okrelonych w
§ 28 ust. 2 pkt 1 i 4 Statutu.
§ 15
1. W trybie przewidzianym dla uchwa³, Rada mo¿e podejmowaæ:
1) rezolucje  zawieraj¹ce prawnie wi¹¿¹ce wezwanie
Zarz¹du do podjêcia wskazanego w rezolucji dzia³ania,
2) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
3) apele  zawieraj¹ce prawnie nie wi¹¿¹ce wezwanie
do okrelonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy lub dzia³ania.
2. W sprawach porz¹dkowych, w szczególnoci dotycz¹cych porz¹dku dziennego sesji, wniosków formalnych
oraz skrócenia postêpowania z projektami uchwa³ na
podstawie § 14 Regulaminu, Rada podejmuje postanowienia.
ROZDZIA£ III
Obrady Rady i g³osowanie
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu tylko w sprawach
objêtych porz¹dkiem dziennym sesji, za wyj¹tkiem
przypadków, okrelonych w § 18 Regulaminu.
2. Radni, którzy zamierzaj¹ wzi¹æ udzia³ w dyskusji nad
okrelonym punktem porz¹dku dziennego, zg³aszaj¹ siê
pisemnie do g³osu u Przewodnicz¹cego Rady, prowadz¹cego listê mówców.
3. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu Radnym wed³ug
kolejnoci zg³oszeñ.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ dla udzielenia wyjanieñ w sprawach wniosków
i uwag wypowiedzianych przez Radnych w czasie obrad, wnioskodawcy i Zarz¹dowi lub osobom przez nich
wskazanym oraz dla sprostowania b³êdnie zrozumia³ego lub niecile przytoczonego owiadczenia mówcy.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu zaproszonemu
gociowi.
6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwróciæ uwagê Radnemu,
który w wyst¹pieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad okrelonego w porz¹dku dziennym, przywo³aniem
Radnego proszê do tematu. Po dwukrotnym przywo³aniu Radnego proszê do tematu Przewodnicz¹cy
mo¿e odebraæ przemawiaj¹cemu g³os.
7. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad sesji przedstawionym przez Przewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady.
§ 17
1. Wyst¹pienia Radnych w dyskusji nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 minut.
2. Nie wolno zabieraæ g³osu wiêcej ni¿ dwa razy w dyskusji nad t¹ sam¹ spraw¹. Wyst¹pienie Radnego, któremu Przewodnicz¹cy Rady udzieli³ g³osu po raz drugi
w tej samej sprawie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty.

3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przed³u¿yæ mówcy czas
przemówienia, z w³asnej inicjatywy, lub za zgod¹ Rady.
4. W trakcie sesji ka¿dy z Klubów ma prawo do z³o¿enia
jednego owiadczenia, które nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
10 minut.
5. Na zgodny wniosek Konwentu Seniorów Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza okrelenie limitu czasowego wyst¹pieñ Radnych w dyskusji, dla ka¿dego z poszczególnych Klubów, proporcjonalnie do liczby Radnych
w Klubie.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza porz¹dkiem
sesji dla zg³oszenia wniosku formalnego.
2. Wyst¹pienia poza porz¹dkiem dziennym nie mog¹
trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty.
3. Do wniosków formalnych zalicza siê wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie sesji (posiedzenia),
2) uchwalenie tajnoci sesji,
3) zamkniêcie listy mówców,
4) odes³anie do komisji,
5) g³osowanie bez dyskusji,
6) zmianê porz¹dku dziennego,
7) zmianê w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia g³osowania,
8) stwierdzenie quorum.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, pkt 1, dotycz¹cy
zamkniêcia sesji nie mo¿e byæ z³o¿ony w trakcie debaty nad projektem uchwa³y bud¿etowej i innych uchwa³
finansowych Miasta.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, pkt 6 dotycz¹cy
zmiany porz¹dku dziennego musi byæ przedstawiony
Przewodnicz¹cemu Rady w formie pisemnej, nie póniej ni¿ 24 godziny przed rozpoczêciem sesji Rady. W
wyj¹tkowych wypadkach, zasiêgaj¹c opinii Konwentu
Seniorów, Przewodnicz¹cy Rady na pisemny wniosek
Radnego mo¿e równie¿ w toku sesji Rady poddaæ pod
g³osowanie zmianê porz¹dku dziennego.
6. Rada rozstrzyga w g³osowaniu o wniosku formalnym
po wys³uchaniu wnioskodawcy, a nastêpnie jednego
g³osu przeciwnego i jednego popieraj¹cego wniosek
jeli takie zostan¹ zg³oszone. Decyduje kolejnoæ zg³oszenia.
7. Przewodnicz¹cy zarz¹dza przerwê trwaj¹c¹ nie d³u¿ej
ni¿ 30 minut na wniosek zg³oszony przez Klub Radnych.
Ka¿dy z Klubów mo¿e wyst¹piæ z takim wnioskiem raz
w trakcie sesji. Wniosek ten nie podlega g³osowaniu.
§ 19
Po stwierdzeniu, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana, Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê.
§ 20
1. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady oznajmia, ¿e Rada przystêpuje do procedury g³osowania.
Od tej chwili mo¿na zabieraæ g³os tylko dla zg³oszenia
wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania i to jedynie przed wezwaniem Radnych przez
Przewodnicz¹cego do g³osowania.
2. G³osowanie jest jawne i odbywa siê przez podniesienie rêki albo przez g³osowanie imienne. G³osowanie
mo¿e odbywaæ siê tak¿e za pomoc¹ elektronicznej aparatury licz¹cej.
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3. O przeprowadzeniu g³osowania imiennego decyduje
Rada wiêkszoci¹ g³osów na wniosek co najmniej
1/10 ustawowego sk³adu Rady. G³osowanie imienne
odbywa siê poprzez wywo³ywanie, w porz¹dku alfabetycznym, nazwisk Radnych przez Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej i protoko³owanie odpowiedzi.
4. G³osowanie jest tajne w przypadkach wskazanych ustaw¹, odbywa siê ono za pomoc¹ ostemplowanych pieczêci¹ Rady kart. Radni kolejno w porz¹dku alfabetycznym, wywo³ani przez Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej, wrzucaj¹ swoje karty do urny. Protokó³ Komisji Skrutacyjnej z tajnego g³osowania wraz z kartami
do g³osowania za³¹cza siê do protoko³u sesji.
5. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy Rady.
6. W razie, gdy wynik g³osowania budzi uzasadnione
w¹tpliwoci, na wniosek Komisji Skrutacyjnej lub z
w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii Konwentu
Seniorów, Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza ponowne
g³osowanie (reasumpcjê g³osowania). Reasumpcja g³osowania mo¿e nast¹piæ tylko na posiedzeniu, na którym odby³o siê g³osowanie.

2. Protokó³ sesji powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce sesji oraz numery uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady i Zarz¹du
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz
osób delegowanych na sesjê z Urzêdu,
4) zatwierdzony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, tekst przemówieñ i dyskusji, tekst
zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) czas trwania sesji,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby, która sporz¹dzi³a protokó³,
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.

§ 21

§ 25

1. Uchwa³y Rady i jej organów zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ich sk³adu, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Przez zwyk³¹ wiêkszoæ nale¿y rozumieæ ka¿d¹ wiêksz¹ liczbê g³osów za od g³osów przeciw.
3. Przez bezwzglêdn¹ wiêkszoæ uwa¿a siê ka¿d¹ liczbê
g³osów za przewy¿szaj¹c¹ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów.
4. G³os wstrzymuj¹cy siê w g³osowaniu jawnym albo tajnym jest g³osem wa¿nym.

1. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach o zasadniczym charakterze.
2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce z niej pytania.
3. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na sesji lub
w okresie miêdzy sesjami do Przewodnicz¹cego Rady.
Do wniesienia interpelacji wystarczy podpis jednego
Radnego.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nie przyj¹æ interpelacji,
która nie spe³nia warunków okrelonych w ust. 2 i 3 i
w § 24.
5. Przewodnicz¹cy Rady przesy³a interpelacjê niezw³ocznie adresatowi interpelacji.

§ 22
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad przestrzeganiem, w
toku obrad, regulaminu Rady oraz powagi i porz¹dku
na sali posiedzeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady, w przypadku zak³ócenia porz¹dku na sali przez publicznoæ, mo¿e zarz¹dziæ opró¿nienie miejsc przeznaczonych dla publicznoci.
3. Przewodnicz¹cy przywo³uje zwrotem  przywo³ujê do
porz¹dku Radnego, który zak³óca porz¹dek obrad.
4. Przewodnicz¹cy przywo³uje w sposób okrelony w ust.
3 z zapisaniem do protokó³u Radnego, który dopuci³
siê ciê¿kiego naruszenia porz¹dku.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e wnioskowaæ do Rady o wykluczenie Radnego z posiedzenia, je¿eli Radny zak³óca porz¹dek obrad, pomimo ¿e na tym samym posiedzeniu
zosta³ ju¿ przywo³any do porz¹dku z zapisaniem do protokó³u.
6. Przewodnicz¹cy zamyka, odracza lub przerywa sesjê
(posiedzenie) Rady w przypadku braku quorum.
7. Po 15-tu minutach od up³yniêcia terminu rozpoczêcia
sesji lub wznowienia obrad po przerwie, Przewodnicz¹cy sprawdza quorum, a w przypadku jego braku
zarz¹dza zamkniêcie sesji i sporz¹dza osobn¹ imienn¹
listê osób obecnych na sali obrad w chwili zamkniêcia
sesji.
§ 23
1. Z przebiegu sesji Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego Rady pracownik Biura Rady Miasta Gdañska sporz¹dza protokó³. Stanowi on jedyne urzêdowe
stwierdzenie przebiegu obrad.

ROZDZIA£ IV
Interpelacje i zapytania radnych
§ 24
Wnoszone przez Radnych interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Zarz¹du i Przewodnicz¹cego Rady.

§ 26
Przewodnicz¹cy informuje Radê o z³o¿onych interpelacjach nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji Rady. Tekst interpelacji odczytanej na sesji Rady za³¹cza siê do protokó³u z sesji Rady.
§ 27
1. Odpowiedzi na interpelacjê udziela siê interpeluj¹cemu w formie pisemnej, w ci¹gu 14 dni od otrzymania
interpelacji.
2. W razie nieotrzymania odpowiedzi pisemnej w terminie lub w razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niewystarczaj¹c¹, interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady z ¿¹daniem dodatkowych wyjanieñ.
§ 28
1. Rozpatrzenie interpelacji na sesji Rady obejmuje informacjê o interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi; na
wniosek interpeluj¹cego treæ interpelacji i odpowied
na ni¹ podlega odczytaniu.
2. Interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do adresata interpelacji o udzielenie dodatkowych wyjanieñ; udzielenie dodatkowych wyjanieñ mo¿e trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 5 minut.
3. W sprawie interpelacji oraz udzielonej na ni¹ odpowie-
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dzi mo¿e byæ przeprowadzona dyskusja na wniosek
podpisany przez co najmniej 1/10 ustawowego sk³adu
Rady. Przewodnicz¹cy Rady poddaje ten wniosek pod
g³osowanie i je¿eli uzyska on poparcie zwyk³ej wiêkszoci sk³adu Rady, przeprowadza siê dyskusjê.
4. Rada mo¿e uznaæ odpowied za wystarczaj¹c¹ b¹d
wezwaæ interpelowanego do uzupe³nienia odpowiedzi.
Interpelowany mo¿e udzieliæ uzupe³niaj¹cej odpowiedzi na nastêpnej sesji Rady.
§ 29
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach mniej z³o¿onych,
zw³aszcza w celu uzyskania informacji i wyjanieñ o
faktach. Zapytanie powinno byæ zwiêle sformu³owane.
2. Zapytania sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, nie póniej ni¿ na 72 godziny przed
rozpoczêciem sesji, na której chce siê na zapytanie uzyskaæ odpowied; do z³o¿enia zapytania wystarczy podpis jednego Radnego. Zapytania z³o¿one po tym terminie wchodz¹ w porz¹dek obrad nastêpnej sesji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie informuje Zarz¹d
o treci zapytania, jednak nie póniej ni¿ na 48 godzin
przed rozpoczêciem sesji, na której ma byæ udzielona
odpowied.
§ 30
1. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi na
nie stanowi¹ odrêbny punkt porz¹dku dziennego sesji
Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³aæ specjaln¹ sesjê
przeznaczon¹ wy³¹cznie na rozpatrywanie spraw interpelacji i zapytañ Radnych.
§ 31
1. Rozpatrzenie przez Radê sprawy zapytania obejmuje
przedstawienie treci zapytania oraz udzielenie krótkiej
ustnej odpowiedzi przez osobê, do której zapytanie zosta³o skierowane; przedstawienie zapytania mo¿e trwaæ
nie d³u¿ej ni¿ 3 minuty, udzielenie za odpowiedzi  nie
d³u¿ej ni¿ 5 minut.
2. Nad zapytaniem lub udzielon¹ odpowiedzi¹ nie prowadzi siê dyskusji. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zezwoliæ pytaj¹cemu na postawienie pytania dodatkowego,
na które zapytywany udziela niezw³ocznie uzupe³niaj¹cej odpowiedzi.
§ 32
Na interpelacjê lub zapytanie Radnego odpowiedzi
udziela ten, do kogo interpelacja lub zapytanie zosta³o
przez Radnego skierowane. Wyj¹tkowo odpowied mo¿e
byæ udzielona przez upowa¿nionego przedstawiciela adresata interpelacji lub zapytania.
ROZDZIA£ V
Posiedzenia komisji Rady
§ 33
1. Komisje Rady obraduj¹ na posiedzeniach.
2. Obrady Komisji s¹ jawne i otwarte.
3. Ograniczenia jawnoci obrad Komisji mog¹ wynikaæ
wy³¹cznie z ustaw.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powo³anej Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub jego zastêpca. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego.

5. Komisja sta³a Rady liczy nie mniej ni¿ 5 Radnych. Je¿eli Komisja nie spe³nia powy¿szego wymogu, Przewodnicz¹cy Rady wzywa Radê do uzupe³nienia sk³adu komisji. Jeli nie nast¹pi to w ci¹gu 60 dni od wezwania,
Przewodnicz¹cy Rady wnosi do Rady o rozwi¹zanie
Komisji. Zakres dzia³ania rozwi¹zanej Komisji przejmuje
jedna lub kilka Komisji w drodze uchwa³y Rady Miasta.
§ 34
1. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje pracami Komisji, a w
szczególnoci:
1) opracowuje projekty planów pracy Komisji,
2) ustala terminy i projekt porz¹dku dziennego posiedzeñ,
3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeñ,
4) zapewnia Cz³onkom Komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych materia³ów,
5) wyznacza sprawozdawców na posiedzenia Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji, opracowuj¹c projekty planów
pracy Komisji oraz ustalaj¹c porz¹dek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagê wnioski Klubów i poszczególnych Radnych.
3. Przewodnicz¹cy Komisji informuje Przewodnicz¹cego
Rady o przebiegu prac Komisji.
4. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji wspomaga Przewodnicz¹cego Komisji oraz zastêpuje go w razie jego nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków.
§ 35
1. Komisje Rady na swych posiedzeniach w szczególnoci:
1) rozpatruj¹ projekty uchwa³,
2) rozpatruj¹ sprawozdania i informacje Cz³onków Zarz¹du, kierowników komórek organizacyjnych Urzêdu i przedstawicieli innych podmiotów oraz organizacji tworzonych przez Miasto lub z jego udzia³em,
3) analizuj¹ dzia³alnoæ poszczególnych dzia³ów administracji samorz¹dowej,
4) rozpatruj¹ sprawy zwi¹zane z wprowadzaniem w ¿ycie i wykonywania uchwa³ Rady a tak¿e z realizacj¹
uchwalonych przez siebie wniosków,
5) inicjuj¹ propozycje rozwi¹zania okrelonych spraw
z dziedziny, bêd¹cej przedmiotem jej dzia³ania.
2. Tryb obrad Komisji i g³osowañ przebiega odpowiednio jak obrady i g³osowania na sesji.
§ 36
1. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w terminach okrelonych przez jej Przewodnicz¹cego. Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Rady lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 aktualnego sk³adu Komisji, Przewodnicz¹cy
Komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie w celu
rozpatrzenia okrelonej sprawy w terminie 7 dni.
2. O terminie i projekcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji zawiadamia siê Cz³onków Komisji, Przewodnicz¹cego Rady oraz Zarz¹d Miasta.
§ 37
1. Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Komisji Cz³onkowie
Zarz¹du oraz kierownicy komórek organizacyjnych
Urzêdu s¹ obowi¹zani przedstawiaæ sprawozdania i
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udzielaæ informacji, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni
od zg³oszenia takiego ¿¹dania; s¹ oni tak¿e obowi¹zani uczestniczyæ w posiedzeniach Komisji, na których
rozpatrywane s¹ sprawy dotycz¹ce ich zakresu dzia³ania. Osoby te mog¹ upowa¿niæ swego przedstawiciela do udzia³u w posiedzeniu.
2. Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Komisji, Zarz¹d zobowi¹zany jest do zapewnienia na posiedzeniach Komisji obecnoci przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta oraz sk³adania przez nich stosownych informacji.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ inne osoby ni¿
wymienione w ust. 1 i 2 do wziêcia udzia³u w posiedzeniu, w celu z³o¿enia informacji i wyjanieñ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad lub badañ Komisji.
§ 38
1. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ Radni nie
bêd¹cy jej Cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. Na posiedzeniach Komisji mog¹ byæ obecne tak¿e osoby zainteresowane spoza Rady, po uprzednim poinformowaniu Przewodnicz¹cego Komisji.
Osoby takie mog¹ zabieraæ g³os w dyskusji tylko za
zgod¹ Przewodnicz¹cego Komisji.
3. Przewodnicz¹cy Rady okrela zasady i tryb korzystania przez Komisje z opinii i ekspertyz oraz szkoleñ odpowiadaj¹cych zakresowi dzia³ania Komisji.
§ 39
1. Komisja uchwala wnioski, opinie, sprawozdania a tak¿e projekty rezolucji, uchwa³ lub apeli Rady.
2. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby Cz³onków Komisji.
§ 40
W sprawach przekazanych Komisji do rozpatrzenia
przez Radê lub Przewodnicz¹cego Rady Komisja przedstawia sprawozdanie lub opiniê.
§ 41
1. Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne. Na posiedzeniach tych przewodnicz¹, Przewodnicz¹cy ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu Komisji.
Je¿eli Przewodnicz¹cy nie mog¹ ustaliæ zasad przewodniczenia obradom, przewodniczy najstarszy z nich wiekiem.
2. Komisje obraduj¹ce wspólnie przyjmuj¹ uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy liczby Cz³onków ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu Komisji.
§ 42
1. Z przebiegu ka¿dego posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ obejmuje zapis przebiegu posiedzenia oraz
w za³¹cznikach  teksty przyjêtych uchwa³, sprawozdañ i projektów, a tak¿e przed³o¿onych odpowiedzi,
informacji i innych materia³ów. Cz³onek Komisji, a tak¿e inna osoba zabieraj¹ca g³os w dyskusji, mo¿e zg³osiæ uwagi do protokó³u. Protokó³, do którego nie wniesiono zastrze¿eñ, uwa¿a siê za przyjêty. Protokó³ pod-
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pisuje Przewodnicz¹cy Komisji prowadz¹cy obrady.
Protokó³ stanowi urzêdowe stwierdzenie przebiegu
obrad Komisji.
ROZDZIA£ VI
Obieg dokumentów
§ 43
1. Wszystkie pisma (dokumenty) kierowane do Rady Miasta, jej Komisji lub Radnych dekretowane s¹ przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Wszystkie pisma kierowane przez Komisje na zewn¹trz
wymagaj¹ akceptacji Przewodnicz¹cego Rady.
3. Dekretacja powinna w sposób jednoznaczny wskazywaæ Komisjê wiod¹c¹ do za³atwienia danej sprawy oraz
Komisje, których opinie s¹ niezbêdne w sprawie:
Pisma  po dekretacji  przekazywane s¹ w³aciwemu
pracownikowi Biura Rady Miasta Gdañska, który przekazuje je Przewodnicz¹cemu Komisji.
Przed przedstawieniem sprawy Komisji  pracownik
Biura Rady Miasta Gdañska wystêpuje do kierowników
komórek organizacyjnych Urzêdu o niezbêdne informacje, opinie, dokumenty pomocnicze.
4. Sprawy przyjête w ramach skarg przez Przewodnicz¹cego Rady lub jego zastêpców  zgodnie z dyspozycj¹
przyjmuj¹cego  przekazywane s¹ do Zarz¹du przez
Biuro Rady Miasta Gdañska.
5. Biuro Rady Miasta Gdañska rejestruje wszystkie interpelacje i zapytania okrelaj¹c termin udzielenia odpowiedzi.
Biuro Rady Miasta Gdañska zawiadamia radnego o
udzieleniu odpowiedzi, a w przypadku nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, podejmuje interwencje.
6. Materia³y wnoszone przez Zarz¹d na sesjê Rady przygotowuj¹ odpowiednie wydzia³y Urzêdu w ilociach
odpowiadaj¹cych potrzebom Rady.
7. Materia³y wnoszone na sesjê przez organy Rady i Radnych przygotowuje Biuro Rady Miasta Gdañska.
8. Materia³y, o których mowa w ust. 6 i 7 winny byæ przekazane Radnym i osobom zainteresowanym nie póniej ni¿ 24 godziny przed sesj¹ Rady.

1929
UCHWA£A Nr XXIX/318/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za
dzier¿awê gruntów, stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) po zasiêgniêciu opinii swoich komisji  Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê minimalne stawki czynszu za dzier¿awê gruntów komunlanych, wed³ug wykazu stanowi¹cego z¹³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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§2
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Tczew do ustalania wy¿szych stawek czynszu ni¿ okrelone w § 1 za dzier¿awê
gruntów komunalnych, w drodze przetargu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tczew.
§4

z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121,
poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1

Traci moc uchwa³a Nr XIX/196/2000 Rady Gminy Tczew
z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu za dzier¿awê gruntów, stanowi¹cych
w³asnoæ komunaln¹.

Ustala siê op³atê za wodê pobieran¹ z wodoci¹gu zbiorowego zaopatrzenia w wodê na obszarze Gminy Tczew
w wysokoci 1,65 z³ brutto za 1 m3 wody.

§5

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
podjêcia i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew, ul. Lecha 12.

Za wprowadzanie cieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych ustala siê op³atê w wysokoci 2,35 z³ brutto za 1 m3 cieków.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIX/318/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.
Grunty komunalne oddane
w dzier¿awê na cele:

Wysokoæ stawki
czynszu rocznie:

1. uprawy rolne:
a) nieruchomoci o pow. 1000 m2
0,06 z³/m2
b) nieruchomoci o pow. 1000 m2
grunty orne kl. I
240 z³/ha
grunty orne kl. II
200 z³/ha
grunty orne kl. IIIa i IIIb
170 z³/ha
grunty orne kl. IVa i IVb
130 z³/ha
grunty orne kl. V
40 z³/ha
grunty kl. VI
zwolnione od czynszu
dzier¿awnego
2. uprawy zielone:
grunty orne kl. I
240 z³/ha
grunty orne kl. II
200 z³/ha
grunty orne kl. III
130 z³/ha
grunty orne kl. IV
108 z³/ha
grunty orne kl. V
40 z³/ha
grunty orne kl. VI
zwolnione od czynszu
dzier¿awnego
3. dzier¿awa gruntów bez wzglêdu
na klasê i powierzchni na cele:
a) sk³adowe i magazynowe
0,30 z³/m2 + VAT
b) handlowe i us³ugowe
7,00 z³/m2 + VAT
c) na inne cele nie wymienione
w pkt 2 a i b
8,00 z³/m2 + VAT

§3
Traci moc uchwa³a Nr XX/203/2000 Rady Gminy Tczew
z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci
op³at za wodê pobran¹ z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1931
UCHWA£A Nr XXIV/227/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci
op³at za znakowanie zwierz¹t i wystawianie wiadectw
miejsca pochodzenia zwierz¹t na terenie Gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497), oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r.
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 zm. Dz. U. Nr 99,
poz. 988) po zasiêgniêciu opinii wszystkich komisji, Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

1930

§1

UCHWA£A Nr XXIX/319/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.

§ 4.uchwa³y Nr XXII/215/2001 r. Rady Gminy Tczew z dnia
24 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at
za znakowanie zwierz¹t i wystawianie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t na terenie Gminy Tczew otrzymuje now¹ treæ:

w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobran¹
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Poz. 1931, 1932, 1933, 1934

§ 4.
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
publikacji.
2. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
publikacji.
2. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1932
UCHWA£A Nr XXIX/321/2001
Rady Gmin Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia optaty za
wiadczenia prowadzonych przez Gminê przedszkoli publicznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Do uchwa³y Nr XXVII /168/00 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe i ustalenia wysokoci tych op³at wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
W § 1 uchwa³y dodaje siê literê e w brzmieniu:
Za ka¿dy odpis, ksreokopiê dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych organów samorz¹dowych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Gminy w wysokoci 0,50 z³ od ka¿dej
strony.
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Wojewody Pomorskiego, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.

§1

UCHWA£A Nr XXXI/303/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 20 grudnia 2001 r.

1. W § 1 uchwa³y Rady Gminy Tczew Nr XII/122/99 z dnia
28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia oplaty za wiadczenia prowadzonych przez Gminê przedszkoli publicznych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 70 za pierwsze dziecko,
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 60 za drugie i ka¿de nastêpne dziecko.
§2
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od ogloszenta w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1933
UCHWA£A Nr XXXVI/221/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XXVII/
168/00 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe i ustalenia wysokoci tych op³at.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

1934

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/297/2001 Rady
Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 listopada 2001 r. okrelaj¹cej wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002 i zwolnieñ w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 10 ust. 1 i 2, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31 z pón.zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ § 2 Uchwa³y Nr XXX/297/2001 Rady
Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2002 i zwolnieñ w tym podatku,
który otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane do przewozu dzieci w
ramach tzw. przewozów szkolnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1934, 1935, 1936
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1935
UCHWA£A Nr XXIV/208/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa).
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; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) Rada Gminy w Chmielnie, uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu gminy Chmielno liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa):
1) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
w iloci 15 punktów,
2) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci 15 punktów.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/146/93 Rady Gminy w
Chmielnie z dnia 1 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzeda¿y zm.
uchwa³¹ Nr XII/74/96 i uchwa³¹ nr VI/38/99).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1936
UCHWA£A Nr IX/161/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 6 sierpnia 2001 r.
w sprawie powo³ania Stra¿y Gminnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr

13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779)
 Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê Stra¿ Gminn¹.
2. Siedzib¹ Stra¿y Gminnej jest miasto Kocierzyna.
3. Stra¿ Gminna dzia³a na obszarze administracyjnym
Gminy Kocierzyna w oparciu o przepisy ustawy o stra¿ach gminnych.
4. Stra¿ Gminna dzia³a w ramach struktury organizacyjnej Urzêdu Gminy.
5. Ustala siê regulamin Stra¿y Gminnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
3. Uchyla siê Uchwa³ê Nr VII/145/2001 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 04 czerwca 2001 r. w sprawie powo³ania Stra¿y Gminnej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/161/2001
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 6 sierpnia 2001 r.
REGULAMIN STRA¯Y
GMINNEJ GMINY KOCIERZYNA
I. Terytorialny zasiêg dzia³ania.
1. Siedzib¹ Stra¿y Gminnej jest miasto Kocierzyna.
2. Stra¿ Gminna dzia³a na obszarze administracyjnym
gminy Kocierzyna.
II. Struktura Organizacyjna Stra¿y Gminnej.
1. W sk³ad Stra¿y Gminnej wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska i zespo³y:
 Komendant Stra¿y Gminnej,
 Zastêpca Komendanta Stra¿y Gminnej,
 Zespó³ s³u¿by patrolowej Stra¿y Gminnej.
2. Komendant Stra¿y Gminnej kieruje prac¹ funkcjonariuszy Stra¿y Gminnej i odpowiada za stan dyscypliny i prawid³owe wykonanie zadañ s³u¿bowych
Stra¿y Gminnej.
3. Komendant Stra¿y Gminnej podlega Wójtowi Gminy Kocierzyna.
4. Stra¿ Gminna wykonuje dzia³ania wynikaj¹ce z ustawy o stra¿ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779)
oraz innych aktów prawnych.
III. Szczegó³owe zadania stra¿y Gminnej.
1. Stra¿ Gminna wykonuje zadania w zakresie ochrony i porz¹dku publicznego wynikaj¹ce z ustaw i aktów prawa miejscowego.
2. Stra¿ Gminna wykonuje zadania wynikaj¹ce z pole-

Poz. 1936
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ceñ i dyspozycji doranych wydanych przez Wójta Gminy Kocierzyna.
3. Z wykonania swoich zadañ Stra¿ Gminna sk³ada sprawozdanie Wójtowi w odstêpach miesiêcznych. O wykonaniu poleceñ lub dyspozycji doranych wydanych
przez Wójta Komendant Stra¿y Gminnej sk³ada meldunek zaraz po ich wykonaniu
4. W szczególnoci Stra¿ Gminna:
 wykonuje codzienne planowe patrole, obchody i objazdy gminy w zakresie przeciwdzia³ania przestêpczoci, wykroczeniom i patologii spo³ecznej;
 przeprowadza rozpoznanie zjawisk i zdarzeñ wywieraj¹cych negatywny wp³yw na stan porz¹dku publicznego;
 reaguje na nieodpowiednie zachowanie siê osób stosuj¹c upomnienia, pouczenia oraz przewidziane prawem rodki represji i przymusu bezporedniego;
 dokonuje kontroli ulic, placów, parków, lokali u¿ytkowych, otoczenia zak³adów pracy, obiektów u¿ytecznoci publicznej i posesji prywatnych w zakresie utrzymania porz¹dku, czystoci i estetyki;
 sygnalizuje s³u¿bom komunalnym stwierdzone w
toku lustracji gminy zaniedbania i ich dzia³ania lub
przypadki wymagaj¹ce niezw³ocznej interwencji a w
szczególnoci ró¿nego typu awarie;
 niezw³ocznie zawiadamia organy ochrony rodowiska o ka¿dym stwierdzonym przypadku zak³ócenia
równowagi lub zanieczyszczenia rodowiska naturalnego;
 wykonuje zadania w zakresie przeciwdzia³ania skutkom zimy poprzez systematyczny nadzór nad prac¹
przedsiêbiorstw komunalnych i innych jednostek,
w³acicieli i administratorów nieruchomoci oraz
dozorców w przedmiocie usuwania niegu z chodników i jezdni oraz przeciwdzia³ania go³oledzi;
 utrzymuje wspó³pracê z Policj¹ w zakresie ochrony
bezpieczeñstwa obywateli, ³adu i porz¹dku publicznego oraz w przypadkach katastrof i klêsk ¿ywio³owych;
 wspó³dzia³a z organami Jednostek Ratowniczo-Ganiczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych w zak³adach pracy i budynkach
mieszkalnych. Szczegó³owe zasady wspó³pracy
okreli Protokó³ Porozumienia pomiêdzy Jednostk¹
Ratowniczo-Ganicz¹ a Stra¿¹ Gminn¹;
 kontroluje prawid³owoæ oznakowania ulic (w tym
znaków drogowych), owietlenie ulic i posesji, prawid³owego zabezpieczenia funkcjonowania punktów
owietleniowych oraz estetykê napisów, miejsc plakatowania i og³oszeñ;
 kontroluje zabezpieczenie prowadzonych na terenie
gminy prac inwestycyjno-remontowych;
 nak³ada grzywny w drodze mandatu karnego, za wykroczenia w ramach upowa¿nieñ przewidzianych
prawem.
IV. Zasady dzia³ania i wykonywania zadañ przez Stra¿
Gminn¹.
1. Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej s¹ pracownikami
samorz¹dowymi.
2. Status prawny, w tym uprawnienia i obowi¹zki pracownicze funkcjonariuszy Stra¿y Gminnej okrelaj¹ przepisy dotycz¹ce pracowników samorz¹dowych.
3. Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej wykonuj¹ swe obowi¹zki w wymiarze 40 godzin tygodniowo. W przypad-

4.

5.
6.

7.
8.
9.

V.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kach szczególnych podyktowanych koniecznoci¹ s³u¿by rozk³ad czasu pracy ustala Komendant Stra¿y Gminnej.
Funkcjonariusz Stra¿y Gminnej do s³u¿by otrzymuje
indywidualn¹ odznakê Stra¿y Gminnej z numerem identyfikacyjnym, odznakê imienn¹ i legitymacjê s³u¿bow¹
wg wzoru.
Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej zobowi¹zani s¹ do
zachowania zdyscyplinowanej i wzorowej postawy
obywatelskiej, godnego reprezentowania miasta oraz
prawid³owego i rzetelnego wykonywania powierzonych im zadañ.
Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej maj¹ obowi¹zek respektowania godnoci obywateli oraz przestrzegania i
ochrony Praw Cz³owieka.
W czasie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych funkcjonariusze Stra¿y Gminnej zobowi¹zani s¹ do noszenia
mundurów.
Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej dzia³aj¹ w oparciu o
przepisy prawne zawarte m.in. w:
 ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779);
 ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 30, poz. 179, tekst jednolity:
Dz. U. 2000 r. Nr 101 poz. 1092);
 Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 czerwca
1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania
przez stra¿ników gminnych niektórych czynnoci
(Dz. U. Nr 84, poz. 536),
 Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lipca
1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków i sposobu postêpowania przy u¿yciu broni palnej krótkiej przez stra¿ników gminnych. (Dz. U. Nr 90,
poz. 571);
 Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca
1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra¿ników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713);
 Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie warunków przydzia³u, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez stra¿e gminne (Dz. U. Nr 32,
poz. 172).
Zasady wynagradzania i odpowiedzialnoci dyscyplinarnej funkcjonariuszy Stra¿y Gminnej.
1. Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej jako pracownicy samorz¹dowi wynagradzani s¹ w wysokoci okrelonej w umowie o pracê na podstawie odrêbnych przepisów.
2. Funkcjonariusz Stra¿y Gminnej, który wzorowo wykonuje obowi¹zki, przejawia inicjatywê w s³u¿bie i
doskonali kwalifikacje zawodowe mo¿e byæ nagrodzony: pochwa³¹, awansem, nagrod¹ pieniê¿n¹ i
odznaczeniem.
3. Funkcjonariusze Stra¿y Gminnej ponosz¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ lub dyscyplinarn¹ za naruszenie obowi¹zków pracownika zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
4. Funkcjonariusz Stra¿y Gminnej ponosi odpowiedzialoæ dyscyplinarn¹ za pope³nione przestêpstwa i wykroczenia niezale¿nie od odpowiedzialnoci karnej i
cywilnej.
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Poz. 1937, 1938
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1937

1938

UCHWA£A Nr IX/162/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 6 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XL/307/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie w sprawie utworzenia i przyst¹pienia do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ utworzon¹ dla prowadzenia gospodarki ciekowej w £ubianie.

w sprawie zasad ustalania czynszu dzier¿awnego za
grunty stanowi¹ce wlasnoæ Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43, ost. zm. z
1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668)  Rada Gminy Kocierzyna, uchwala co nastêpuje:
§1
Gmina Kocierzyna utworzy i przyst¹pi do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w £ubianie, której
przedmiotem dzia³ania bêdzie prowadzenie gospodarki
ciekowej.
§2
Gmina Kocierzyna obejmie w spó³ce, o której mowa
w § 1 1.260 udzia³ów po 500,00 z³ ka¿dy, o ³¹cznej wartoci 630.000,00 z³ (s³ownie: szeæset trzydzieci tysiêcy
z³otych).
§3
rodki finansowe s³u¿¹ce op³aceniu udzia³ów w spó³ce wydatkowane bêd¹ z bud¿etu Gminy Kocierzyna.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocierzyna.
§5
1. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna oraz publikacjê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§1
1. Przy ustalaniu czynszu dzier¿awnego za grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski stosuje siê stawki wed³ug za³¹cznika do uchwa³y.
2. Stawki okrelone w za³¹czniku, o którym mowa w ust.
1 stosuje siê od dnia 1 stycznia 2002 r.
§2
Dopuszcza siê mo¿liwoæ organizowania przetargów
na dzier¿awy, przyjmuj¹c jako cenê wywo³awcz¹ stawki
okrelone w za³¹czniku do uchwa³y.
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do obni¿ania czynszu
dzier¿awnego w przypadkach zaistnienia okolicznoci, za
które dzier¿awca odpowiedzialnoci nie ponosi, a przychód z przedmiotu dzier¿awy uleg³ znacznemu zmniejszeniu, zgodnie z art. 700 Kodeksu Cywilnego.
§4
Traci moc uchwa³a Nr X/55/99 z dnia 21 kwietnia 1999r.
w sprawie ustalania czynszu dzier¿awnego za grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Miasta Pruszcz Gdañski.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim jej og³oszeniu

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XL/307/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie zasad usta³ania czynszu dzier¿awnego za grunty
stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski

Lp.
1.

Przeznaczenie gruntu
Cele handlowe (sezonowe )

Stawki p³atne w stosunku
Miesiêcznym

Klasa gruntu

Cena za 1 m2 (z³)
4,40 z³

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1938, 1939
Cele us³ugowe,
produkcyjno-przemys³owe i handlowe

Miesiêcznym

1,85 z³

3.

Cele rozrywkowe

Dobowym

0,18 z³

4.

Cele sk³adowe

Rocznym

1,60 z³

5.

Cele parkingowe

Miesiêcznym

0,15 z³

6.

Cele gie³dowe

Miesiêcznym

0,15 z³

7.

Grunt pod gara¿em

Miesiêcznym

0,80 z³

8.

Cele warzywnicze
do 200 m2

Rocznym

za grunt kl. I-III
za grunt kl. IV-VI

0,12 z³
0,11 z³

9.

Cele warzywnicze
od 201 do 500 m2

Rocznym

za grunt kl. I-III
za grunt kl. IV-VI

0,10 z³
0,09 z³

10.

Cele warzywnicze
od 501 do 1000 m2

Rocznym

za grunt kl. I-III
za grunt IV-VI

0,08 z³
0,07 z³

11.

Cele rolnicze
od 1001 do 5000 m2

Rocznym

za grunt kl. I-III
za grunt kl. IV-VI

0,04 z³
0,03 z³

12.

Cele rolnicze
od 5001 m2

Rocznym

za grunt kl. I-III
za grunt kl. IV-VI

0,02 z³
0,01 z³

13.

Za bezumowne u¿ytkowanie gruntu  300% czynszu dzier¿awnego w/g przeznaczenia
gruntu

14.

Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty u¿ytkowane w inny sposób ni¿ wymieniony
w pkt 1-12, ustala Zarz¹d Miasta w trybie indywidualnym

CZYNSZ OBLICZONY NALE¯Y
PODWY¯SZYÆ O 10%

2.

UWAGI DO PUNKTÓW:
12 stawka mo¿e byæ negocjowana przez Zarz¹d Miasta dla powierzchni powy¿ej 1 ha.
 zwalnia siê z op³at w pierwszym roku dzier¿awy je¿eli grunty by³y od³ogowane
(stosuje siê przy umowach wieloletnich)

1939

§1

UCHWA£A Nr XXX/211/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.

Ustala siê op³aty za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zaopahzenia w wodê na terenie gminy Gardeja:
 2,22 z³otych za 1 m3  dla odbiorców indywidualnych.
 3,70 z³otych za 1 m3  dla instytucji publicznych, handlu i rzemios³a, przemys³u oraz gospodarstw rolnych
wielkoarea³owych.

w sprawie ustalenia op³at za pobór wody i za zrzut cieków do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z § 11 ust. 1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
zasad ustalenia op³at za wodê i wprowadzanie cieków
(Dz. U. Nr 151, poz. 716, z 1998 r. Nr 132, poz. 862 oraz z
2001 r. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:

§2
Ustala siê odp³atnoæ za zrzut cieków do oczyszczalni
na terenie gminy Gardeja:
 2,73 z³otych za 1 m3 dla gospodarstw indywidualnych,
 4,10 z³otych za 1 m3  dla obiektów gospodarki uspo³ecznionej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXII/144/2000 Rady Gminy w
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Poz. 1939, 1940, 1941
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Gardei z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
oplat za pobór wody i za zrzut cieków do oczyszczalni
na terenie gminy Gardeja.

1941

§5

UCHWA£A Nr XXVII/222/2001
Rady Gminy w Stegnie
z dnia 30 maja 2001 r.

Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Stegna z tytu³u nale¿noci
pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych
nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.

§6

Na podstawie art. 40 ust. 1, oraz art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 34 a ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)  Rada
Gminy w Stegnie uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

1940
UCHWA£A Nr XXXI/81/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1

§1
Rada okrela szczególowe zasady i tryb umarzania wierzytelnoci Gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja Podatkowa  (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zmianami) oraz
udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowoci prawnych zwanych dalej d³u¿nikami, a
tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci i udzielania ulg w jej sp³acie.
§2

§2

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. Decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Zarz¹du Gminy o umorzeniu w ca³oci lub w czêci wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi.
2. Wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej a tak¿e innych
wierzytelnoci Gminy.
3. Umowie  nale¿y stosowaæ przepisy kodeksu cywilnego.
4. Osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y przez to rozumieæ przepisy kodeksu cywilnego.
5. D³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjna gminy, osobê fizyczna i osobê prawna

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§3

§3

Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub w
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ciagniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiajac spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika a w szczególnoci jego egzystencji
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno-

W za³¹czniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w Lichnowach stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXI/60/2000 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28
grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W pkt 4 p wyrazie bud¿etowej skrela siê -11/2
etatu a dopisuje siê -1 etat.
2. Skrela siê pkt 11 w brzmieniu:
11. Pracownicy obs³ugi:
 wony  1/2 etatu,
 palacz konserwator  1/2 etatu,
 sprz¹taczka  1/4 etatu.

Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Wojewódziwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 maja 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza
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Poz. 1941, 1942

ci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt. 1,3,4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 równie¿ z urzêdu.
3. W przypadkach solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas gdy
uzasadniaj¹ce okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza 10 krotnoci, kwoty przeciêtnego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego dla celów naliczania odpisu na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci jest Zarz¹d Gminy.
2. Je¿eli wierzytelnoæ jest wiêksza od wierzytelnoci
okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Zarz¹d Gminy umarza wierzytelnoæ za uprzedni¹ zgod¹ Rady
Gminy. Rada Gminy wyra¿a zgodê w formie uchwa³y.
3. Przez wierzytelnoæ o której mowa w ust. 1 rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§5
Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wych. Je¿eli d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów ptatnoci, wówczas caia wierzytelnoæ wraz
z odsetkami staje siê natychmiast wymagalna.
§8
Zarz¹d Gminy bêdzie sk³ada³ Radzie Gminy sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci przy
pó³rocznych sprawozdaniach finansowych.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

1942
UCHWA£A Nr XXXV/433/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XII/179/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie op³aty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci
lub roz³o¿yæ p³atnoæ lub czêæ wierzytelnoci na raty
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela na okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lat.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest Zarz¹d Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) oraz art. 18 i art. 19 ust. 1 pkt. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§7

§1

1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci o których mowa w
§ 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno  prawnym w drodze decyzji
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno prawnych w drodze umowy (ugody)
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
wierzytelnoci na raty pobiera siê op³atê prolongacyjn¹ zgodnie z uchwa³¹ rady jak dla nale¿noci podatko-

W Uchwale Nr XII/179/99 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 15 listopada 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Po punkcie 2 dopisaæ punkt 2a o treci:
Zwalnia siê od op³aty administracyjnej jednostki bud¿etowe oraz jednostki samorz¹du terytorialnego
miast parlnerskich Chojnic.
2. W punkcie 3 po s³owach w kasie Urzêdu Miejskiego dopisaæ lub w formie przelewu na konto Urzêdu Miejskiego.

§6

§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w drodze obwieszczenia.

Dziennik Urzêdowy
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

1943
UCHWA£A Nr XLI/1264/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okre³enia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) art. 19 pkt 1, lit. c) ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm.: Nr 101, poz. 444; z 1992r. Nr
21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704 ; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr
106, poz. 668,Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.
1315) i rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic
stawek kwotowych w niektórych podatkach i oplatach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce oplaty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
 za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz za wydanie
opinii urbanistycznej  177,00 z³.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i dotyczy zobowi¹zañ podatkowych roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1944
UCHWA£Y Nr XXV/186/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 6 lipca 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad odp³atnoci za do¿ywianie
dzieci w szko³ach i przedszkolach.
Na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 34 ust. 5 oraz art.40
ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr

Poz. 1942, 1943 , 1944, 1945

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, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 34 ust. 3 i 5
w zwi¹zku z art.16 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej z
dnia 29 listopada 1990 r. (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za posi³ki wydawane dzieciom i
m³odzie¿y na podstawie kryterium dochodowego okrelonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej:
 do 100% kryterium dochodowego  bezp³atnie,
 od 101%  150% kryterium dochodowego  50%
odp³atnoci,
 od 151%  200% kryterium dochodowego  75%
odp³atnoci,
 powy¿ej 200%  100% odp³atnoci.
§2
Kryterium dochodowe podlega waloryzacji.
§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê socjalno-bytow¹ i materialn¹ w
rodzinie ucznia) na podstawie wniosku z³o¿onego przez
osobê zobowi¹zan¹ do odp³atnoci lub na wniosek dyrektora szko³y albo pracownika socjalnego mo¿e zostaæ
czêciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia odp³atnoci przez Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Przywidzu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Przywidzu.
§5
Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy Przywidz.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
E. Kalinowski

1945
UCHWA£A Nr XXVII/210/1001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale u¿ytkowe  orodki wypoczynkowe.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74;
zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
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1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moca obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

§1
Ustala siê op³atê za:
1) dzier¿awê 1 m2 gruntu pod orodkami wypoczynkowymi w kwocie 0,26 z³ rocznie,
2) dzier¿awê obiektów wypoczynkowych rocznie w kwocie 2% wartoci dzier¿awionych obiektów przeszacowanych corocznie o wska¿nik inflacji.
Do podanych stawek w pkt 1 i 2 nale¿y doliczyæ podatek VAT.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

1947

§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/143/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

1946
UCHWA£A Nr XXVII/211/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listpada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale u¿ytkowe.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74;
zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  Rada
Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za:
1) najem 1 m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego pod kiosk
spo¿ywczy w kwocie 4,65 z³ miesiêcznie,
2) najem 1 m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego w Orodku Zdrowia w Przywidzu w kwocie 9,01 z³ miesiêcznie,który obejmuje czynsz i podatek od nieruchomoci,
3) najem 1 m2 powierzchni piwnicy w Orodku Zdrowia
w Przywidzu w kwocie 4,64 z³ miesiêcznie, który obejmuje czynsz i podatek od nieruchomoci,
4) do podanych stawek w pkt 1, 2, 3 nale¿y doliczyæ podatek VAT.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/144/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po uplywie 14 dru od dnia

Szczecin, dnia 12 grudnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OSZ-820/511-C/63c/13/2001/I/BSt
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b i c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr
91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w zwi¹zku z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 5 padziernika 2001 r.
Pana Edwarda Galiñskiego
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg
in¿. E. Galiñski
ul. S³owiañska (JAR), 78-400 Szczecinek
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 331088984
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorc¹
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorcê, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze
zm.), okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego
oraz zmianê warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy, w wysokoci (minus) 2,6% dla wytwarzania
ciep³a oraz (minus) 2,3% dla przesy³ania i dystrybucji
ciep³a,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do
dnia 31 maja 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1947
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorcy Pana Edwarda
Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcza pod
nazw¹: Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg z siedzib¹ w Szczecinku, posiadaj¹cego koncesje z dnia 30
listopada 1998 r. na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/666/511/
U/3/98/RW oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr
PCC/694/511/U/3/98/RW, w dniu 8 padziernika 2001 r.
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorcê.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorca opracowa³ taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1  4 ustawy  Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z
dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053)  zwanego
dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
Przedsiêbiorca przyj¹³ do kalkulacji cen i stawek op³at,
dla pierwszego roku stosowania taryfy, planowane roczne koszty prowadzenia dzia³alnoci porównywalne do
kosztów poniesionych w roku 2000.
W niniejszej decyzji wspó³czynnik korekcyjny Xw, dla
wytwarzania ciep³a zosta³ ustalony w wysokoci (minus)
2,6% oraz dla przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci (minus) 2,3%.
Powy¿sze wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorcy oraz zmianê warunków prowadzenia przez
Przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
ustalono do dnia 31 maja 2003 r., co ma umo¿liwiæ po
jego up³ywie, kolejn¹ weryfikacjê kosztów stanowi¹cych
podstawê ustalenia cen i stawek op³at za ciep³o.
Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, ustalony w decyzji okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw jest równoznaczny z okresem stosowania
taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Szczecinie  ul. Wa³y Chrobrego 4,
70-502 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia na koszt przedsiêbiorstwa w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
i Pomorskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
W. Kêpa
Otrzymuj¹:
1. Edward Galiñski prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹
pod nazw¹:
PEC erg E. Galiñski
ul. S³owiañska (JAR)
78-400 Szczecinek
2. Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wa³y Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
4. a/a
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 12 grudnia 2001 r.
Nr OSZ-820/511-C/63c/13/2001/I/BSt
TARYFA DLA CIEP£A
A. Informacje ogólne
1. Taryfa zawiera ceny i stawki op³at za ciep³o dostarczone odbiorcom przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. Edward Galiñski 78-400 Szczecinek ul. S³owiañska (JAR) dzia³aj¹ce na podstawie
koncesji udzielonych w dniu 30 listopada 1998 r. na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/666/511/U/3/98/RW
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/694/511/
U/3/98/RW
2. Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
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 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ o
obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053) zwanego
w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem taryfowym,
 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca
1998r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642) zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
3. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla
poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu wiadczonych us³ug.
B. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1. Odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje i pobiera energiê
ciepln¹ na podstawie umowy ze sprzedawc¹.
2. Sprzedawca  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
erg in¿. Edward Galiñski  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie
umowy sprzeda¿y ciep³a zawartej z tym odbiorc¹.
3. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a.
4. Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego.
5. Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych.
6. Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. Uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a.
8. Obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
9. Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie.
10. Zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie.
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie.
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technologicznymi.
11. Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a 
natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce
przy³¹czeniowej mocy cieplnej dla danej sieci ciep³owniczej i parametrom nonika ciep³a dostarczanego ze
ród³a ciep³a do tej sieci, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych.
12. Warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których dostarczane jest ciep³o.
13. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a
w celu ogrzewania obiektów.

C. Podzia³ odbiorców na grupy
1. Podzia³ wg. róde³ ciep³a oraz miejsca dostarczania ciep³a.
LP

1.

2.

3.

4.

Rodzaj
ród³a ciep³a

Zespó³
kot³owni

Kot³ownia
osiedlowa
gazowa
Kot³ownia
osiedlowa
wêglowa
Kot³ownia
osiedlowa

Grupy
odbiorców

Charakterystyka odbiorców

Kot³ownia
mia³owa Borne
Sulinowo
ul. Or³a Bia³ego
Kot³ownia olejowa
Borne Sulinowo
ul. Brzechwy

A

Odbiorcy zasileni z zespo³u kot³owni w Bornem Sulinowie
sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹ca w³asnoci¹ i eksploatowan¹ przez
sprzedawcê. Miejscem dostawy ciep³a s¹ wêz³y cieplne
eksploatowane przez odbiorcê.

Bobolice
ul. Magazynowa

B

Bobolice
ul. Fabryczna

C

Czarne
ul. Ogrodowa wêglowa

D

Kot³ownie

Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej gazowej
w Bobolicach ul. Magazynowa. Miejscem dostawy ciep³a s¹
rozdzielacze w budynkach odbiorcy.
Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej wêglowej
w Bobolicach ul. Fabryczna 1.
Miejscem dostawy ciep³a s¹ rozdzielacze w budynkach odbiorcy.
Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej wêglowej
w Czarnem ul. Ogrodowa. Miejscem dostawy ciep³a s¹
rozdzielacze w budynkach odbiorcy.
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5.

6.

Kot³ownia
osiedlowa
olejowa
Kot³ownia
lokalna
olejowa
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Czarne ul. Strzelecka olejowa

E

Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej
olejowej w Czarnem ul. Strzelecka. Miejscem dostawy
ciep³a s¹ rozdzielacze w budynkach odbiorcy.

Czarne ul. 27 Lutego

F

Odbiorcy zasilani bezporednio z lokalnej kot³owni
olejowej w Czarnem ul. 27 Lutego.

D. Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców:
GRUPA A

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

1.

rata

2. Stawka op³aty za ciep³o
Sta³a stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
3.
4. Zmienna stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
5. Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
6.

rata

rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/punkt/rok
z³/punkt/m-c

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
55 977,00
68291,94
4664,75
5690,99
22,58
27,55
12957,96
15808,71
1079,83
1317,39
5,23
6,38
8,90
10,86
150,00
183,00
12,50
15,25

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA B

L.p.
1.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
rata

2. Stawka op³aty za ciep³o

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
73 700,00
89914,00
6 141,67
7492,83
35,00
42,70

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA C

L.p.
1.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

2. Stawka op³aty za ciep³o
Sta³a stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
3.
4. Zmienna stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
5. Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
6.

rata

rata

rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/punkt/rok
z³/punkt/m-c

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
59 900,00
73078,00
4 991,67
6089,83
21,90
26,72
14 500,00
17690,00
1 208,33
1474,17
4,96
6,05
8,90
10,86
150,00
183,00
12,50
15,25
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GRUPA D

L.p.
1.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
rata

2. Stawka op³aty za ciep³o
Sta³a stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
3.
4. Zmienna stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
5. Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
6.

rata

rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/punkt/rok
z³/punkt/m-c

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
59 900,00
73078,00
4 991,67
6089,83
21,90
26,72
14 500,00
17690,00
1 208,33
1474,17
4,96
6,05
8,90
10,86
150,00
183,00
12,50
15,25

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA E

L.p.
1.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
rata

2. Stawka op³aty za ciep³o

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
59 900,00
73078,00
4 991,67
6089,83
35,00
42,70

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA F

L.p.
1.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
rata

2. Stawka op³aty za ciep³o

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
73 700,00
89914,01
6 141,67
7492,83
35,00
42,70

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci:
1) Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie
bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z póniejszymi zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ
art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103 poz. 1099).
2) W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹cze-

nie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.
E. Zasady ustalania op³at
1. Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi
iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i
ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy
odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach
miesiêcznych.
2. Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie
odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym
dostarczono ciep³o.
3. Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej
na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloci nonika ciep³a, dostarczonego do
nape³niania i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach
ciep³owniczych i instalacjach odbiorczych oraz ceny
nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata
ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.
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4.Sta³a op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn
mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku
obrotowym i stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w
12 ratach miesiêcznych.
5. Zmienna op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i zmiennej stawki op³aty za us³ugi przesy³owe, dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest
pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym dostarczono
ciep³o.
6. Op³ata abonamentowa:
Dla wêz³ów cieplnych indywidualnych  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do
wêz³ów cieplnych w obiektach odbiorcy, i stawki
op³aty abonamentowej; op³ata ta jest pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana faktura.
F. Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w
rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego, obowi¹zuj¹cego w granicach okrelonych w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555).
2. W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 3 rozporz¹dzenia taryfowego, obowi¹zuj¹cego w granicach okrelonych w art. 7 ustawy z dnia 26
maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555).
G. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1. Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i
Pomorskiego.
2. O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi odbiorcê pisemnie, co najmniej 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej erg
Szczecinek
W³aciciel
E. Galiñski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic
stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Cewice wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 0,47 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne, oraz od budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzni u¿ytkowej  15,90 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:
a) domki letniskowe od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
 5,62 z³,
b) budynki pozosta³e od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,62 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni
 0,59 z³
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni
 0,06 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,09 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.

1948

§2

UCHWA£A Nr XLII/276/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 20 listopada 2001r .

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.

§3
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Cewicach Nr XXXIII/
200/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2001
rok.
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§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

1949
UCHWA£A Nr XLII/277/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa do obni¿enia podatku rolnego na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
oraz art. 6 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za trzy kwarta³y 2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (MP Nr 35 poz.927) okrelon¹ na kwotê 37,19 z³
za 1 kwintal, obni¿a siê z kwoty 37,19 za 1q do kwoty
32,70 z³ za 1 q.
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy
Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa przez
osoby fizyczne zamieszka³e na terenie Gminy Cewice.
§2
Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
na terenie Gminy Cewice 22,00 z³ od ka¿dego psa podlegaj¹cemu opodatkowaniu.
§3
Ewidencja psów do celów poboru podatku od posiadanych psów zaktualizowana zostanie na podstawie wykazów psów sporz¹dzonych przez so³tysów, Zarz¹dy
Spó³dzielni Mieszkaniowych i Zarz¹dy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych administratorów budynków.
§4
Obni¿a siê do kwoty 11,00 z³ uchwalon¹ przez Radê
Gminy stawkê podatku od posiadania psów dla emerytów i rencistów, z zastrze¿eniem, ¿e ulga przys³uguje z
tytu³u posiadania jednego psa.

§2

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy, w terminie do dnia 15 maja danego roku, lub w
terminie 14 dni od daty zaistnienia obowi¹zku podatkowego.

§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§4
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr XXXIII/
202/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

§6
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 2 i 4 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§5

§7

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

Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów bêd¹ so³tysi i Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach.
Inkasentom przys³ugiwaæ bêdzie wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.

Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

§8

1950

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

UCHWA£A Nr XLII/278/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 20 listopada 2001 r.

§9

w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 10
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr XXXIII/
198/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

Dziennik Urzêdowy
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§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych gminy.
2. Wniosek musi byæ z³o¿ony w formie pisemnej i rozpatrzony bez zbêdnej zw³oki  najpóniej w terminie 14
dni z zastrze¿eniem § 2 ust. 3.
3. Zasada pisemnoci wniosku nie obejmuje wgl¹du do:
uchwa³ Rady Gminy i przyjêtych protoko³ów z obrad
sesji oraz uchwa³ Zarz¹du Gminy.

1951

§3

UCHWA£A Nr XXXIX/263/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

1. Dokumenty udostêpniaæ bêd¹ z zastrze¿eniem § 3
ust. 2:
a) inspektor ds. obs³ugi Rady w zakresie dokumentów
Rady Gminy oraz jej komisji,
b) Zastêpca Wójta w zakresie pozosta³ych dokumentów.
2. Dokumenty wymagaj¹ce z³o¿enia pisemnego wniosku
o udostêpnienie udostêpnia siê zgodnie z decyzj¹ osoby wymienionej w § 3 ust. 4  uprawnionej do szczegó³owego ustalenia zakresu udostêpniania w sposób
zgodny z § 1 i § 4.
3. Udostêpnianie dokumentów odbywa siê bez zbêdnej
zw³oki w obecnoci osób wymienionych w § 3 ust. 1,
w miejscu i czasie przez nie wskazanym na terenie Urzêdu Gminy w Cewicach, w godzinach pracy Urzêdu jednak¿e w sposób umo¿liwiaj¹cy normaln¹ pracê Urzêdu Gminy oraz organów gminy Cewice.
4. Osobami, o których mowa w § 3 ust. 2 s¹:
a) Przewodnicz¹cy Rady Gminy Cewice w odniesieniu
do dokumentów Rady Gminy i jej komisji,
b) Wójt w odniesieniu do pozosta³ych dokumentów.
5. Z przed³o¿onej do wgl¹du dokumentacji mo¿na sporz¹dzaæ notatki.
6. Je¿eli wniosek wymaga przekszta³cenia lub powielenia udostêpnianej informacji to od wnioskodawcy pobiera siê op³atê w wysokoci odpowiadaj¹cej kosztom
tych czynnoci.
§4

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 40 ust. 2 pkt 1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58,
poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VIII/49/99 Rady Gminy Cewice z dnia 09
sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Cewice wprowadza siê zmianê do za³¹cznika uchwa³y tj.
w § 7 Statutu Gminy Cewice dopisuje siê ust. 4 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Zasady na jakich realizowany bêdzie powy¿szy zapis okrela za³¹cznik nr 6 do niniejszego Statutu.
Za³¹cznikowi nr 6 nadaje siê brzmienie okrelone za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Wy³¹czone s¹ mo¿liwoci udostêpniania dokumentów
w sprawach o charakterze indywidualnym.

§3

§5

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

Informacja o terminie sesji Rady Gminy i porz¹dku obrad bêdzie umieszczana na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy najpóniej nastêpnego dnia po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Rady zawiadomieñ o zwo³aniu sesji i planowanym porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Cewice
Zasady udostêpniania dokumentów
oraz powiadamiania o terminach
sesji Rady Gminy oraz komisji
§1
Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji odbywaæ siê bêdzie z uwzglêdnieniem zasady jawnoci dzia³alnoci organów gminy. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§2
1. Ka¿dy obywatel mo¿e z³o¿yæ wniosek o udostêpnienie

§6
Informacja o terminie obrad komisji Rady Gminy bêdzie og³oszona na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy najpóniej nastêpnego dnia po wyznaczeniu przez Przewodnicz¹cego Komisji terminu posiedzenia.

1952
UCHWA£A Nr XL/265/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
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Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 41 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; zm. Nr 58, poz. 261; Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z
2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z
pón. zm.) Rada Gminy w Cewicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie gminy Cewice liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ 30 punktów.
§2
Na terenie miejscowoci Siemirowice liczba punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ 5
punktów.
§3
Na terenie gminy Cewice liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ 12 punktów.
§4
Na terenie miejscowoci Siemirowice liczba punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ 4 punktów.
§5
Traci moc uchwa³a Nr V/33/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r.
Rady Gminy w Cewicach w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

1953
UCHWA£A Nr XL/268/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Cewice Bukowina  Letnisko zmieniaj¹cego ustalenia miejscowe-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice.
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; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
art. 8, ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) Rada Gminy Cewice uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowoci Bukowina pn. Bukowina  Letnisko w granicach opracowania oznaczonych na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, zmieniaj¹cy
ustalenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. Ustalenia planu wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cego za³¹cznik do przedmiotowej uchwa³y.
§2
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy
Cewice Nr V/28/93 w dniu 19 lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 18, poz. 172), wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Przeznacza siê dzia³ki w obrêbie geodezyjnym Bukowina w gminie Cewice, objête przedmiotowym
opracowaniem, o ³¹cznej powierzchni oko³o 20,51
ha, na funkcje mieszkalno-letniskowe, przeznaczone dotychczas w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice na nastêpuj¹ce funkcje: upraw rolnych i lenych, wysypiska odpadów oraz zabudowy letniskowej wraz z funkcjami
towarzysz¹cymi.
2. Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem z u¿ytkowania rolnego na nierolniczy. Przeznacza siê na cele
nierolnicze i nielene powierzchniê 4,06 ha. w tym
3,86 ha gruntów ornych klasy IVb po³o¿onych na
glebach pochodzenia mineralnego oraz 0,20 ha ³¹k
klasy IV po³o¿onych na glebach pochodzenia organicznego, dla funkcji mieszkalno-letniskowych.
§3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
ustalenie nowego przeznaczenia terenu objêtego przedmiotowym opracowaniem w celu jego podzia³u i dystrybucji dla budowy nowoczesnego osiedla zabudowy
mieszkalno-letniskowej.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jak i
ustaleniach rysunku planu mowa jest o:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1953
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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 o
którym mowa w § 1 pkt 2,
4) granicach opracowania  nale¿y przez to rozumieæ granice opracowania pokazane na rysunku planu,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które winno przewa¿aæ na
danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
Rozdzia³ II
Przedmiot ustaleñ
§5
Przedmiotem ustaleñ planu jest:
a) ustalenie przeznaczenia dla terenów objêtych opracowaniem,
b) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania,
c) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny tej infrastruktury,
d) okrelenie lokalnych warunków i zasad kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) okrelenie warunków zagospodarowania terenów.
Rozdzia³ III
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenów objêtych granicami planu
§6
1. Ustala siê funkcjê zgodn¹ z ustalon¹ rysunkiem planu,
przeznaczeniem podstawowym terenów w granicach
opracowania, wed³ug oznaczeñ u¿ytych na rysunku planu:
2. Dopuszcza siê ponad to lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego wg ustaleñ zalecanych,
2) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pasach drogowych,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do
prawid³owego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
3. Definiuje siê pojêcie funkcji mieszkalno-letniskowej:
 pod pojêciem funkcja mieszkalno-letniskowa rozumie siê funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zan¹ z czynnym i biernym wypoczynkiem i rekreacj¹ osób realizuj¹cych
tê funkcjê. Ponad to dopuszcza siê mo¿liwoæ wiadczenia us³ug w zakresie udostêpnienia stworzonej
bazy pobytowej dla tzw. pasantów korzystaj¹cych z
w³aciwoci rekreacyjnych miejsca i okolic.
Rozdzia³ IV
Zasady ogólne zagospodarowania
terenów bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§7
1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania

2.

3.

4.
5.

go do aktualnego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod
warunkiem ¿e odleg³oæ linii nowopoprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, ¿e
powierzchnia ¿adnego z obszarów z podstawowym
przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿
15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
Ustala siê obowi¹zek wykonania scalenia i wtórnego
podzia³u geodezyjnego terenu objêtego opracowaniem
zgodnie z procedur¹ scaleñ i podzia³u okrelon¹ w ustawie o gospodarce nieruchomociami wed³ug ustaleñ
rysunku planu.
Ustala siê bezwzglêdny zakaz wykonywania nowych
podzia³ów geodezyjnych innych ni¿ wykazane na rysunku planu dla obszarów oznaczonych symbolami
MN; MN.U.
Ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach nowowydzielonych dzia³ek funkcji
podstawowej w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego realizowanego na przedmiotowej dzia³ce
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie wzrostu
wartoci i obrotu nieruchomoci
§8

Ustala siê stawkê 30% (trzydzieci) wzrostu wartoci
nieruchomoci s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w
momencie obrotu nieruchomoci¹ dla terenów dla których ustalono funkcjê oznaczon¹ na rysunku planu symbolami MN; MN.U; UT.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§9
1. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê:
1) dla obs³ugi planowanej zabudowy projektuje siê wewnêtrzn¹ sieæ wodoci¹gow¹ przebiegaj¹c¹ w nowoprojektowanych pasach dróg wewnêtrznych. Sieæ
prowadziæ w uk³adzie piercieniowym i rozdzielczym. Projektowane obiekty pod³¹czyæ bezporednio do projektowanej sieci wodoci¹gowej,
2) nowoprojektowan¹ wewnêtrzn¹ sieæ wodoci¹gow¹
dla zabudowy osiedla powi¹zaæ z istniej¹cym wodoci¹giem wiejskim.
2. Ustalenia w zakresie odprowadzenie cieków i wód
opadowych:
1) dla obs³ugi planowanej zabudowy projektuje siê wewnêtrzn¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i
t³ocznej, przebiegaj¹c¹ zgodnie z ideogramem ustalonym rysunkiem planu sprowadzaj¹c¹ cieki grawitacyjnie do lokalnych przepompowni cieków i
dalej kolektorem t³ocznym na oczyszczalniê cieków,
2) odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone
w obrêbie granic w³asnych dzia³ek. Ustala siê zakaz
odprowadzania wód opadowych do wewnêtrznej
sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Ustalenia w zakresie gospodarki cieplnej.
Ustala siê ogrzewanie projektowanej zabudowy poprzez lokalne kot³ownie, wbudowane w zabudowê funkcji przeznaczenia podstawowego, bezwzglêdnie wymagane systemy grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska
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(preferowany gaz ziemny po wykonaniu gazyfikacji
miejscowoci Bukowina).
4. Ustalenia w zakresie odpadów sta³ych.
Ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów
sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na zorganizowane wysypisko gminne.
5. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki.
Projektowane kablowe uzbrojenie elektroenergetyczne w zakresie sieci niskiego i redniego napiêcia powi¹zaæ z istniej¹c¹ sieci¹ przebiegaj¹c¹ w s¹siedztwie
terenu opracowania wed³ug warunków okrelonych
przez zarz¹dcê sieci.
6. Wykonanie infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym w terenie stanowi¹cym w³asnoæ Gminy
Cewice uzale¿nia siê od mo¿liwoci ekonomicznych
Gminy.
§ 10
Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu w granicach opracowania stanowiæ bêdzie uk³ad nowoprojektowanych dróg
wewnêtrznych i dojazdowych dowi¹zany do istniej¹cych
dróg lokalnych miejscowoci.
Rozdzia³ VII
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§ 11
1. Ustala siê dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku
powodowany przez potencjalne ród³a ha³asu zgodny
z obowi¹zuj¹cymi normami prawnymi.
2. Ustanawia siê bezwzglêdny zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej wibracje o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane.
3. Ustanawia siê bezwzglêdny zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej powstawanie promieniowania niejonizuj¹cego, gdyby wi¹za³o siê to ze stworzeniem zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi, uszkodzenia albo zniszczeniem rodowiska.
4. Ustala siê za dopuszczalne stê¿enia substancji zanieczyszczaj¹cych w powietrzu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktami wykonawczymi do Ustawy o ochronie rodowiska (obecnie: wed³ug za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wartoci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355).
Rozdzia³ VIII
Ustalenie zakazów, nakazów i zaleceñ
obowi¹zuj¹cych w ca³ym obszarze opracowania
§ 12
ZAKAZY:
1) bezwzglêdny zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych,
2) stosowania szczelnych pokryæ nawierzchni utwardzonych (np. wylewany beton, chodniki asfaltowe, prefabrykowane elementy betonowe o wymiarach wiêkszych ni¿ 0,2 m x 0,2 m. Dozwala siê stosowaæ nawierzchnie bitumiczne w ci¹gach komunikacji ko³owej
tj dróg wewnêtrznych i dojazdowych (KL; KD),
3) stosowania nieestetycznych pokryæ dachowych (papowo-asfaltowych, eternitowych),
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4) zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu.
NAKAZY:
1) nakazuje siê wykonanie badañ geotechnicznych pod³o¿a, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
prawa geologicznego i górniczego,
2) nakazuje siê objêcie k¹pieliska corocznymi badaniami
jakoci wód w celu okrelenia jego przydatnoci do
k¹pieli.
ZALECENIA
1) zaleca siê profesjonalne systemy pokryæ dachowych,
2) zaleca siê maksymaln¹ iloæ nasadzeñ niskich, zapewniaj¹cych minimalizacjê skutków nas³onecznienia,
3) zaleca siê pokrycie gruntów nieutwardzonych rolinnoci¹ oraz unikanie powierzchni gruntu bez utwardzeñ
lub bez pokrycia rolinnoci¹ nisk¹ (trawa, kwiaty) w
celu unikniêcia zapylenia, kurzu gruntowego, zapiaszczania atmosfery,
4) zaleca siê budowê ogrodowych systemów irygacyjnych w celu obni¿enia skutków zapylenia powietrza.
Rozdzia³ IX
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów
§ 13
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE (KARTY TERENÓW)
dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi ró¿ne sposoby u¿ytkowania
zgodnie z rysunkiem planu
KARTY TERENÓW DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
BUKOWINA  LETNISKO"
1.MN; 2.MN; 3.MN; 4.MN; 5.MN; 6.MN; 7.MN; 8.MN
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
MIESZKALNO-LETNISKOWA
1. WARUNKI URBANISTYCZNE
maks. i min. Wielkoæ podzia³u  wed³ug rysunku planu,
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja
oraz poddasze u¿ytkowe,
dachy wielospadowe o pochyleniu po³aci 20° do 45°,
pokrycie dachów dachówk¹ lub materia³em dachówko-podobnym. Kolor dachu  odcienie czerwieni. Dopuszcza siê dachy p³askie dla zabudowy gospodarczogara¿owej parterowej zwi¹zanej z budynkami mieszkalno-letniskowym,
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿ 20%,
poziom posadowienia parteru budynku  0 do 30 cm
nad poziom terenu w rodkowej czêci obszaru lokalizacji zabudowy,
linie zabudowy  obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu.
Nie jest wymagana zgoda w³aciciela dzia³ki s¹siedniej na usytuowanie parterowej zabudowy gospodarczo-gara¿owej bezporednio na granicy dzia³ki w miejscu okrelonym rysunkiem planu.
2. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla funkcji mieszkalno-letniskowej w iloci 1miejsca parkingowego na 4 osoby korzystaj¹ce z funkcji przeznaczenia podstawowego.
3. ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
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drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanych
dróg dojazdowych i lokalnych, w³¹czonych do istniej¹cego uk³adu drogowego,
woda, gaz, cieki  z i do sieci projektowanej w pasach
dróg dojazdowych i lokalnych oraz ci¹gów pieszych,
ogrzewanie  indywidualne, preferowane systemy
grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska
wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo na
teren w³asnej posesji.
4. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej za wyj¹tkiem dzia³ek nr 1 i 17. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Przed zainwestowaniem terenu nale¿y w zakresie okrelonym przez WKZ przeprowadziæ archeologiczn¹ inwentaryzacjê stanowisk archeologicznych i wyprzedzaj¹ce badania ratownicze
tych stanowisk.
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren po³o¿ony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
6. OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Preferuje siê przedmiotowe obszary obszarami zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej maj¹cej na celu
stworzenie kompleksu funkcji mieszkalno  us³ugowych
o wysokich walorach u¿ytkowych i estetycznych. Ustaliæ preferencje dla inwestora wiod¹cego realizuj¹cego
ustalenia dla ca³ego obszaru.
7. INNE ZAPISY
Dokonaæ scalenia i wtórnego podzia³u geodezyjnego
wed³ug ustaleñ § 7 ust. 2.W³aciwie kszta³towaæ zieleñ
rekreacji przydomowej w ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych zabudowy regionalnej. Nadmiar wód
opadowych retencjonowaæ na zagospodarowywanym
terenie.
9.MN.U; 10.MN.U 11.MN.U
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
MIESZKALNO-LETNISKOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA: 9.MN.U  0,12 ha; 10.MN.U  0,92
ha; 11.MN.U  0,72 ha
2. WARUNKI URBANISTYCZNE
maks. i min. Wielkoæ podzia³u  wed³ug ustaleñ rysunku planu,
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  II kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe,
dachy wielospadowe o pochyleniu po³aci 20° do 45°,
pokrycie dachów dachówk¹ lub materia³em dachówko-podobnym. Kolor dachu  odcienie czerwieni.
Proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿ 20%.
Poziom posadowienia parteru budynku  0 do 30 cm
nad poziom terenu w rodkowej czêci obszaru lokalizacji zabudowy. W przypadku lokalizowania us³ug ogólnodostêpnych w parterze budynku  poziom posadowienia na poziomie projektowanego chodnika,

linie zabudowy  obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu.
3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci-1,5 stan. na
100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkalno-letniskowej w
iloci 1miejsca parkingowego na 4 osoby korzystaj¹ce
z funkcji przeznaczenia podstawowego.
4. ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanych
dróg dojazdowych i lokalnych, w³¹czonych do istniej¹cego uk³adu drogowego
woda, cieki:  z i do sieci projektowanej w pasach
dróg dojazdowych i lokalnych oraz ci¹gów pieszych
ogrzewanie  indywidualne, preferowane systemy
grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska
wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo na
teren w³asnej posesji
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed zainwestowaniem terenu nale¿y w zakresie okrelonym
przez WKZ przeprowadziæ archeologiczn¹ inwentaryzacjê stanowisk archeologicznych i wyprzedzaj¹ce badania ratownicze tych stanowisk.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
7. OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Preferuje siê przedmiotowe obszary obszarami zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej maj¹cej na celu
stworzenie kompleksu funkcji mieszkalno  us³ugowych
o wysokich walorach u¿ytkowych i estetycznych.
8. INNE ZAPISY
Dokonaæ scalenia i wtórnego podzia³u geodezyjnego
wed³ug ustaleñ § 7 ust. 2.W³aciwie kszta³towaæ zieleñ
rekreacji przydomowej w ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych zabudowy regionalnej. Nadmiar wód
opadowych retencjonowaæ na zagospodarowywanym
terenie.
12.U
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA 12.U  0,07 ha
OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
US£UGOWEJ  OBS£UGA TERENU 13.UT
2. Funkcje istniej¹ce nie mieszcz¹ce siê w zakresie nowoustalonej funkcji przeznaczenia podstawowego i funkcji towarzysz¹cych
Funkcje których realizacja mo¿e znacz¹co niekorzystnie oddzia³ywaæ na rodowisko oraz funkcje których
realizacja jest ra¿¹co sprzeczna z funkcjami przeznaczenia podstawowego
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
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4.

5.

6.

7.

dopuszczalna wysokoæ zabudowy  II kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe,
dachy wielospadowe o pochyleniu po³aci 20° do 45°,
pokrycie dachów dachówk¹ lub materia³em dachówko-podobnym. Kolor dachu  odcienie czerwieni.
Proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿ 20%.
Poziom posadowienia parteru budynku sytuowaæ w ten
sposób by pomieszczenia us³ugowe by³y dostêpne bezporednio z poziomu terenu. Zakaz ró¿nicy rzêdnych
pomiêdzy poziomem posadowienia obiektu a poziomem ci¹gu pieszego w miejscu lokalizacji wejcia do
obiektu.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z sieci dróg istniej¹cych
woda, cieki:  z i do sieci projektowanej w pasach
dróg dojazdowych i lokalnych oraz ci¹gów pieszych
ogrzewanie  indywidualne, preferowane systemy
grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska
wody opadowe  powierzchniowo na teren w³asnej
posesji
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed zainwestowaniem terenu nale¿y w zakresie okrelonym
przez WKZ przeprowadziæ archeologiczn¹ inwentaryzacjê stanowisk archeologicznych i wyprzedzaj¹ce badania ratownicze tych stanowisk.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
INNE ZAPISY
przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych zabudowy regionalnej. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ nisk¹ i
wysok¹ w ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych. Nadmiar wód opadowych retencjonowaæ
na zagospodarowywanym terenie.
13.UT

1.
2.

3.
4.

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
US£UGI TURYSTYCZNE  TEREN CAMPINGOWY
POWIERZCHNIA 13.UT  0,75 ha
OBSZAR POLA CAMPINGOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
Teren pola campingowego nale¿y zagospodarowaæ nisk¹ i wysok¹ zieleni¹ ozdobn¹ w ten sposób by stworzyæ wyodrêbnione stanowiska dla namiotów i przyczep campingowych.
Na terenie pola campingowego nale¿y przewidzieæ
punkty czerpania wody oraz mo¿liwoæ skorzystania z
pr¹du.
Maks. i min. Wielkoæ podzia³u  nie dopuszcza siê wtórnych podzia³ów terenu dzia³ek
PARKINGI
Miejsca parkingowe dla samochodów u¿ytkowników
pola campingowego przewidziano przy drodze 21.KL
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
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drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanych
dróg lokalnych, w³¹czonych do istniej¹cego uk³adu drogowego, z ci¹gu pieszego oraz z istniej¹cej, adaptowanej do funkcji pieszo-jezdnej drogi gruntowej
woda, cieki:  z i do sieci projektowanej w pasach
dróg dojazdowych i lokalnych oraz ci¹gów pieszych
wody opadowe  powierzchniowo na teren pola campingowego
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed zainwestowaniem terenu nale¿y w zakresie okrelonym
przez WKZ przeprowadziæ archeologiczn¹ inwentaryzacjê stanowisk archeologicznych i wyprzedzaj¹ce badania ratownicze tych stanowisk.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
7. INNE ZAPISY
Lokalizacja poletek namiotowych na powierzchniach
o najni¿szych spadkach. Teren o jednym g³ównym, ³agodnym zejciu w kierunku jeziora. Teren z utrzymanym zadarnieniem (zastosowanie odpornych na wydeptywanie mieszanek traw)
14.US
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
US£UGI SPORTOWE  TEREN BOISK I PLACÓW ZABAW
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: ZIELEÑ PARKOWA
1. POWIERZCHNIA 14.US  0,63 ha
OBSZAR TERENÓW SPORTOWYCH I ZIELENI PARKOWEJ
2. WARUNKI URBANISTYCZNE
Teren nale¿y zagospodarowaæ nisk¹ i wysok¹ zieleni¹
ozdobn¹ w ten sposób by stworzyæ wyodrêbnione tereny dla lokalizacji funkcji podstawowej.
Maks. i min. Wielkoæ podzia³u  zakaz wtórnych podzia³ów terenu
3. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanej
drogi lokalnej oraz z ci¹gu pieszego
woda, cieki:  z i do sieci projektowanej w pasach
dróg dojazdowych i lokalnych oraz ci¹gów pieszych
wody opadowe  powierzchniowo na teren funkcji
podstawowej
4. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed zainwestowaniem terenu nale¿y w zakresie okrelonym
przez WKZ przeprowadziæ archeologiczn¹ inwentaryzacjê stanowisk archeologicznych i wyprzedzaj¹ce badania ratownicze tych stanowisk.
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
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15.UP

17.NOp

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
US£UGI PLA¯OWE
1. TEREN PLA¯Y OBS£UGUJ¥CY TEREN OPRACOWANIA ORAZ WIE BUKOWINA
2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan.
3. INNE ZAPISY
Dozwala siê zabudowê bez trwa³ego powi¹zania z gruntem o charakterze pawilonowym dla funkcji obs³ugi k¹pieliska. Wykonaæ urz¹dzenia pla¿y wyposa¿aj¹c j¹ w
rodki techniczne niezbêdne do jej prawid³owego funkcjonowania (tj. energiê elektryczn¹, kabiny suchych
ustêpów, wodê bie¿¹c¹ oraz sezonowy punkt opieki
medycznej. Uporz¹dkowaæ i oczyciæ brzeg jeziora

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW
1. POWIERZCHNIA 17.NOp  25 m2
OBSZAR TERENU PRZEPOMPOWNI CIEKÓW
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
Wymiary niezbêdne dzia³ki pod przepompowniê  5 x
5m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanej
drogi dojazdowej.

16.ZP

1.
3.

5.

6.

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
ZIELEÑ PARKOWA
POWIERZCHNIA 16.ZP  0,42 ha
OBSZAR TERENÓW ZIELENI PARKOWEJ
WARUNKI URBANISTYCZNE
Teren nale¿y zagospodarowaæ nisk¹ i wysok¹ zieleni¹
ozdobn¹ a tak¿e cie¿kami i ma³¹ architektur¹ w ten
sposób by stworzyæ wyodrêbnione tereny dla wypoczynku.
Maks. i min. wielkoæ podzia³u  zakaz wtórnych podzia³ów terenu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanego ci¹gu pieszego.
wody opadowe  powierzchniowo na teren dzia³ki.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren jest po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
19.ZP

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
ZIELEÑ PARKOWA
1. POWIERZCHNIA 19.ZP  0,26 ha
Obszar terenów zieleni parkowej izoluj¹cej ci¹gi piesze i ko³owe
2. Funkcje istniej¹ce nie mieszcz¹ce siê w zakresie nowoustalonej funkcji przeznaczenia podstawowego i funkcji towarzysz¹cych
Funkcje których realizacja mo¿e znacz¹co niekorzystnie oddzia³ywaæ na rodowisko oraz funkcje których
realizacja jest ra¿¹co sprzeczna z funkcjami przeznaczenia podstawowego
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ pasa zieleni 5 do 9m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanego ci¹gu pieszego,
wody opadowe  powierzchniowo na teren dzia³ki.

18.NOp
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW
1. PRZEPOMPOWNIA BEZSTREFOWA NIE WYMAGAJ¥CA WYODRÊBNIENIA TERENU OCHRONNEGO.
2. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanej
drogi dojazdowej.
22.KD
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
PAS DRÓG DOJAZDOWYCH
1. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pasy drogowe nowoprojektowanych ulic dojazdowych.
Szerokoæ w L.R. 10 m.
2. WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Drobnowymiarowe elementy kamienne lub betonowe.
Wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Zorganizowaæ oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie w miejscach przygotowanych
do tego celu. Spowolniæ ruch ko³owy, ustaliæ preferencje dla ruchu pieszego. W miejscu przejcia ci¹gu
pieszego (26KX) nawierzchniê ³agodnie wynieæ do poziomu chodników i zró¿nicowaæ fakturê nawierzchni.
4. INNE ZAPISY
W pasie drogowym wy¿ej wymienionej drogi dojazdowej urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 dwa pasy ruchu ko³owego o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych o szerokoci 5-6 m,
 jednostronny ruch pieszy,
 parkowanie zgodnie z oznakowaniem,
 wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch
ko³owy.
20.KL; 21.KL
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
PAS DROGI LOKALNEJ
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: PARKINGI
1. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20.KL  Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznaczenia podstawowego o szerokoci 15 m
21.KL  Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przezna-
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Poz. 1953

czenia podstawowego o szerokoci 15 m wraz z obustronnym parkingiem prostopad³ym o szerokoci 6m
(³¹cznie 27 m).
2. WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W pasie drogowym wy¿ej wymienionej drogi lokalnej
urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 dwa pasy ruchu ko³owego o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych o szerokoci 6-7 m,
 obustronny ruch pieszy,
 wydzieliæ dodatkowy pas dla parkowania wzd³u¿nego,
 oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie na wydzielonym pasie,
 wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch
ko³owy.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Zorganizowaæ oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie w miejscach przygotowanych
do tego celu. Spowolniæ ruch ko³owy, ustaliæ preferencje dla ruchu pieszego. W miejscu przejcia ci¹gu
pieszego (26.KX) nawierzchniê ³agodnie wynieæ do
poziomu chodników i zró¿nicowaæ fakturê nawierzchni.
23.KP
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
1. POWIERZCHNIA obszaru podstawowego 23.KP  0,04
ha
2. FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Parking samochodów osobowych, bilansuj¹cy deficyt
miejsc parkingowych dla k¹pieliska i terenu pola campingowego.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Szerokoæ miejsc parkingowych  5m, szerokoæ pasa
ruchu ko³owego  6m, parkowanie prostopad³e. Nale¿y wyznaczyæ 2 stanowiska dla samochodów osób niepe³nosprawnych.
24.CPJ 25.CPJ
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
CI¥G PIESZO  JEZDNY
1. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pasy ci¹gów pieszo  jezdnych szerokoæ w L.R. 4 do
6 m.
2. WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nawierzchniê wykonaæ z drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych. Wprowadziæ trwa³e
urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Zorganizowaæ oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie w miejscach przygotowanych
do tego celu. Spowolniæ ruch ko³owy, ustaliæ preferencje dla ruchu pieszego.
5. INNE ZAPISY
W pasach drogowych urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 wydzieliæ optycznie pasy ruchu ko³owego i piesze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

go (bez krawê¿ników i ró¿nicy rzêdnych poziomu pasa
ruchu ko³owego i pieszego),
 spowolniæ ruch ko³owy za pomoc¹ urz¹dzeñ technicznych.
26.KX
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
PAS CI¥GU PIESZEGO
1. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas terenu niezbêdny dla realizacji przeznaczenia podstawowego o szerokoci  5  6 m
2. WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Drobnowymiarowe elementy betonowo  kamienne.
Wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia eliminuj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Bezwzglêdny zakaz ruchu ko³owego z wy³¹czeniem dojazdu obs³ugi do terenu 12.U.
4. INNE ZAPISY
Zabezpieczyæ owietlenie ci¹gu.
Rozdzia³ X
Przepisy koñcowe
§ 14
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Cewicach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 2 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Cewice Nr V/28/93 w dniu 19 lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. S³upsk Nr 18, poz. 172) w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1954, 1955
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1954

1955

UCHWA£A Nr 291/XXXVIII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 14 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr 292/XXXVIII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportu na 2002 rok.

w sprawie wysokoci op³at lokalnych w gminie Gniewino na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z
1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160
poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
w zwi¹zku z art. 15, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 4 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

§1
W 2002 roku stawki podatku od rodków transportu w
Gminie Gniewino wynosz¹:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³,
d) od 12 ton  2.124,00 z³.
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.678,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton  2.207,00 z³.
3. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.500,00 z³.
4. Od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  600,00 z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.118,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1.472,00 z³.
5. Od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) powy¿ej 36 ton  1.472,00 z³,
b) od pozosta³ych naczep  1.118,00 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

§1
1. Ustala siê op³atê targow¹ w gminie Gniewino w wysokoci 32,00 z³ dziennie.
2. Op³atê nale¿y wnosiæ osobicie na rachunek Urzêdu
Gminy w PKO BP. S.A. OC/ Wejherowo Ekspozytura
Gniewino nr 52 10201912  102451126 nie póniej ni¿
w dniu sprzeda¿y, przed jej rozpoczêciem.
3. Otrzymane pokwitowanie jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.
§2
1. Wprowadza siê w gminie Gniewino nastêpuj¹ce op³aty administracyjne:
a) za wydawane wpisy i wyrysy z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w wysokoci
150,00 z³ za jeden komplet powy¿szych dokumentów,
b) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  100,00 z³,
c) za dokonanie zmiany w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,00 z³.
2. Op³aty administracyjne nale¿y wp³acaæ na rachunek
Urzêdu Gminy w PKO BP. S.A. OC/ Wejherowo Ekspozytura Gniewino.
§3
Traci moc uchwa³a nr 286/XXXVII/2001 Rady Gminy
Gniewino z dnia 13 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1233).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz
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Poz. 1956, 1957, 1958

1956
UCHWA£A Nr XXXIV/323/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie przyznawania pierwszeñstwa w nabywaniu
lokali u¿ytkowych ich najemcom, dzier¿awcom oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania.
Na podstawie art. 34 ust. 6 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) uchwala siê co nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P. Nr 30, poz. 197) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nowopowsta³ej ulicy wykazanej na planie sytuacyjnym
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y nadaje siê nazwê Batalionów Ch³opskich.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

1958

Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Miejskiej Kwidzyn
osobom, które s¹ najemcami lub dzier¿awcami.

UCHWA£A Nr L-538/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 padziernika 2001 r.

§2

w sprawie: okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

Sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego i gruntu nastêpuje za cenê
ustalon¹ przez bieg³ego.
§3
W przypadku roz³o¿enia ceny sprzedawanego lokalu
u¿ytkowego na raty oprocentowanie jest naliczone z góry
od ceny sprzeda¿y pomniejszonej o pierwsz¹ wp³atê i wynosi 0,1% za ka¿dy rok.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kwidzynie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Potulski

1957
UCHWA£A Nr L-533/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie: nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy na terenie Gminy Miasto Lêbork.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) art. 140 Kodeksu cywilnego uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê dla Zarz¹du Miasta Lêborka zasady wymienione w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, dotycz¹ce
nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych
oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Lêborka do przedstawiania sprawozdania z realizacji niniejszej uchwa³y, na ka¿dej sesji Rady Miejskiej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik
Nr 1
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje
siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1958, 1959
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do uchwa³y Nr L-538/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 padziernika 2001 r.
1. Nabycie, zbycie i obci¹¿enie nieruchomoci gruntowych oraz wydzier¿awianie lub najem odbywa siê na
podstawie i w trybie okrelonym w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), oraz przepisów wykonawczych do wy¿ej cytowanej ustawy w tym Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoæ
gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30) oraz w ustawie z dnia 24
czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903) i Kodeksie cywilnym.
2. Sprzeda¿ lokali stanowi¹cych samodzielne lokale
mieszkalne w tym budynków jednolokalowych, wraz
ze sprzeda¿¹ lub przekazaniem gruntu w u¿ytkowanie
wieczyste nastêpuje w drodze bezprzetargowej dla
najemcy, z którym najem zosta³ nawi¹zany na czas nieoznaczony.
Sprzeda¿ tych lokali dotyczy budynków wymienionych
w uchwale Rady Miejskiej w Lêborku Nr XLIX/524/2001
z dnia 28.09.2001 r., okrelaj¹cej równie¿ zasady ich
zbywania.
3. Zarz¹d Miasta, w drodze uchwa³, wyra¿a zgodê na
sprzeda¿ lub przekazanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci w stosunku, do których przys³uguje roszczenie o ich nabycie, wynikaj¹ce z przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomociami oraz innych ustaw.
4. Zarz¹d Miasta, w drodze uchwa³, wyra¿a zgodê na
sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej na rzecz dotychczasowego u¿ytkownika wieczystego.
5. Zbywanie nieruchomoci, stanowi¹cych mienie komunalne, innych ni¿ te wymienione w pkt od 1 do 4, w
formie sprzeda¿y oraz oddania w u¿ytkowanie wieczyste, a tak¿e nabycie nieruchomoci od osób fizycznych
czy prawnych, nastêpuje za zgod¹ Rady Miejskiej wyra¿on¹ w formie odrêbnych uchwa³.
6. Najem lokali mieszkalnych, o którym mowa w ustawie
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw l okatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Lêborku Nr XLIX/526/
2001 z dnia 28.09.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasto Lêbork.

1959
UCHWA£A Nr L-539/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci oraz na ustalenie stawki oprocentowania w
przypadku roz³o¿enia zap³aty op³aty na raty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr

107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
art. 4 i 4a ustawy z dnia 4 wrzenia 1997r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. z 1999 r.
Nr 65, poz. 746; z 2000 r. Nr 28, poz. 352 i Nr 114, poz. 1196
oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 749) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci
oraz na ustalenie stawki oprocentowania w przypadku
roz³o¿enia zap³aty op³aty na raty.
§2
Wysokoæ bonifikaty i warunki jej udzielenia oraz stawki
oprocentowania, w przypadku roz³o¿enia zap³aty op³aty
na raty, okrelone zosta³y w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr L-539/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 padziernika 2001 r.
1. Wyra¿a siê zgodê na:
a) udzielenie 90% bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci w
przypadku jednorazowej zap³aty op³aty.
b) udzielenie 70% bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci w
przypadku roz³o¿enia zap³aty op³aty na raty.
2. Udzielenie bonifikaty o której mowa w pkt 1 niniejszego za³¹cznika dotyczy nieruchomoci wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
3. Zap³ata op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci, po udzieleniu bonifikaty okrelonej w pkt 1 ppkt b niniejszego za³¹cznika, mo¿e byæ na
wniosek u¿ytkownika wieczystego roz³o¿ona na raty
roczne, p³atne przez okres do 10 lat wraz z oprocentowaniem równym stopie procentowej odpowiadaj¹cej
100% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
4. Zap³ata op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
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w prawo w³asnoci, w stosunku do której nie ma zastosowania bonifikata okrelona w pkt 1 niniejszego za³¹cznika, mo¿e byæ na wniosek u¿ytkownika wieczystego roz³o¿ona na raty roczne, p³atne przez okres do 10 lat wraz z
oprocentowaniem równym stopie procentowej odpowiadaj¹cej 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.

1960
UCHWA£A Nr 77/VII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 12 i art. 18 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230;
z 1984 r. Nr 34, poz. 184; 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r.
Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431;
z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40,
poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997 r. Nr 88, poz.
554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106,
poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Tr¹bki Wielkie liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y, na 15.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1961
UCHWA£A Nr XXXI/82/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y w sprawie okrelenia stawek czynszu lokali mieszkalnych.
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; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 46, poz. 499) w zwi¹zku z art. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy Lichnowy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXX/63/2001 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu lokali mieszkalnych.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

1962
UCHWA£A Nr XXX/292/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego za
grunty gminne oddane w dzier¿awê na terenie gminy i
miasta Pelplin na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 40 ust. 2 pkt 3, art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58,
poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi¹zku z art.13
ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomociami (Dz. U.
z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z pón. zm.) Rada Miejska w
Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê nastêpuj¹ce stawki czynszu dzier¿awnego:
1) uprawy sadownicze i warzywne w stosunku rocznym  0,14 z³ za 1 m2,
2) drobne uprawy rolne i u¿ytki zielone o powierzchni
do 1 ha w stosunku rocznym 4 q ¿yta/1 ha przeliczeniowy,
3) uprawy rolne i u¿ytki zielone o powierzchni powy¿ej
w stosunku rocznym  1 ha 3 q ¿yta/1 ha przeliczeniowy.
Cena 1q ¿yta bêdzie ka¿dorazowo równowa¿ona do
ceny GUS przyjêtej w podatku rolnym.
4) drobne uprawy kwiatów i rolin ozdobnych w stosunku rocznym  0,15 z³ za 1 m2,
5) tereny u¿ytkowe dla handlu ulicznego pod kioski i
stoiska sta³e:
a) zabudowane 2,40 z³ za 1 m2 w stosunku miesiêcznym,
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b) pozosta³e nie zabudowane 1,-z³ za 1 m2 w stosunku miesiêcznym,
tereny u¿ytkowe na cele imprez widowiskowych i rozrywkowych w stosunku miesiêcznym 5,-z³ za 1 m2,
stragany i stoiska okolicznociowe do 2 dni 10,- z³ za
1 m2,
tereny pod budowê budynków tymczasowych w stosunku miesiêcznym  0,28 z³ za 1 m2,
grunty pod wodami w stosunku rocznym 0,04 z³ za
1 m2,
tereny nie zabudowane, u¿ytkowane na cele przemys³owe, handlowe i sk³adowe w stosunku miesiêcznym
 0,10 z³ za 1 m2.
§2

Traci moc Uchwa³a Nr XXII/228/2000 Rady Miejskiej w
Pelplinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu dzier¿awnego za grunty gminne oddane
w dzier¿awê na terenie gminy i miasta Pelplin.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1963
UCHWA£A Nr XXVIII/44/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski.
§2
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski okrelone s¹ w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w
terminie 14 dni od dnia opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/44/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski
I. Przepisy ogólne
§1
Ilekroæ jest mowa o:
1. Mieszkañcach  nale¿y przez to rozumieæ mieszkañców
Gminy Pruszcz Gdañski uprawnionych do g³osowania.
2. Mieszkañcach jednostki pomocniczej Gminy  nale¿y
przez to rozumieæ mieszkañców jednostki pomocniczej
Gminy uprawnionych do g³osowania.
3. Konsultacjach  nale¿y przez to rozumieæ konsultacje z
Mieszkañcami, konsultacje z Mieszkañcami jednostki
pomocniczej Gminy.
4. Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pruszcz Gdañski.
5. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Pruszcz
Gdañski.
6. Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Gminy
Pruszcz Gdañski.
7. Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ zebranie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji.
8. Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Pruszczu Gdañskim.
9. Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut jednostki
pomocniczej Gminy.
§2
1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone w przypadkach
przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach wa¿nych dla Gminy, w szczególnoci:
a) w sprawach zmian granic gmin naruszaj¹cych granice powiatów lub województw,
b) w sprawach zmiany granic Gminy polegaj¹cej na wy³¹czeniu obszaru lub czêci obszaru jednostki pomocniczej Gminy i jego w³¹czeniu do s¹siedniej jednostki pomocniczej tej Gminy lub do s¹siedniej
gminy,
c) w sprawach tworzenia, ³¹czenia, dzielenia i znoszenia Gminy oraz ustalenia jej granicy,
d) w sprawach organizacji i zakresu dzia³ania jednostki
pomocniczej Gminy okrelonych odrêbnym statutem.
2. Konsultacje mog¹ zostaæ ograniczone do Mieszkañców
jednostki pomocniczej Gminy, je¿eli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
§3
1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy
Rady lub Zarz¹du.
2. Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy mog¹ wyst¹piæ do w³aciwego organu Gminy z wnioskiem o
przeprowadzenie konsultacji w sprawach wa¿nych dla
tej jednostki lub Gminy.
3. Wniosek Mieszkañców w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z inicjatywy Mieszkañców uwa¿a siê za przyjêty je¿eli konsultacje dotycz¹ Gminy i z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10% Mieszkañców.
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4. Wniosek Mieszkañców jednostki pomocniczej Gminy
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy
Mieszkañców jednostki pomocniczej Gminy uwa¿a siê
za przyjêty je¿eli konsultacje dotycz¹ jednostki pomocniczej Gminy i z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10%
Mieszkañców jednostki pomocniczej Gminy.
§4
1. Decyzjê o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkañcami podejmuje Rada w formie uchwa³y z zastrze¿eniem
ust. 2.
2. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkañcami jednostki pomocniczej Gminy z wyj¹tkiem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy podejmuje Zarz¹d w formie uchwa³y.
3. Odrêbne przepisy mog¹ stanowiæ inaczej.
§5
1. Konsultacje przeprowadzane s¹ na Zebraniach Wiejskich.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje Zarz¹d z zastrze¿eniem ust.
3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczeniem terminu
Zebrania Wiejskiego.
3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada,
Zebrania Wiejskie zwo³uje Zarz¹d z upowa¿nienia Rady
w terminie 7 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Rady
w sprawie konsultacji.
4. W zarz¹dzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Zarz¹d podaje:
a) przedmiot konsultacji,
b) datê, godzinê oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
II. Zasady przeprowadzania konsultacji
w jednostkach pomocniczych Gminy
§6
1. Zebranie Wiejskie prowadzi Przewodnicz¹cy zebrania.
2. Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego wyznacza
Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest
Rada, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Przewodnicz¹cego Zebrania wyznacza Zarz¹d, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Zarz¹d lub
Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy z wy³¹czeniem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy.
4. Informacjê o Zebraniu Wiejskim Zarz¹d przekazuje
Mieszkañcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób
zwyczajowo przyjêty przynajmniej na 7 dni przed Zebraniem Wiejskim.
5. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni Mieszkañcy jednostki pomocniczej
Gminy. Jednoczenie dla wa¿noci Zebrania Wiejskiego niezbêdny jest udzia³ w nim liczby Mieszkañców
jednostki pomocniczej Gminy wymaganej dla wa¿nego zebrania wiejskiego okrelonej w Statucie.
6. Po przeprowadzeniu konsultacji, Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy wyra¿aj¹ swoje stanowisko w
formie g³osowania jawnego.
7. Przedmiot konsultacji zostaje uznany za przyjêty je¿eli
Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy opowiedzieli
siê za jego przyjêciem zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§7
1. Z Zebrania Wiejskiego pracownik Urzêdu wyznaczony
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przez Wójta sporz¹dza Protokó³, który powinien zawieraæ:
a) datê Zebrania Wiejskiego,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci Zebrania Wiejskiego (Quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) wyniki przeprowadzonego g³osowania w sprawie
konsultacji z Mieszkañcami,
f) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.
2. Protokó³ Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego niezw³ocznie przekazuje do Urzêdu.
III. Przepisy koñcowe
1. Konsultacje dotycz¹ce wszystkich Mieszkañców uwa¿a siê za dokonane, je¿eli zosta³y przeprowadzone we
wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy.
2. Przedmiot konsultacji z Mieszkañcami zostaje uznany
za przyjêty je¿eli 2/3 jednostek pomocniczych Gminy
przyjê³o przedmiot konsultacji w sposób okrelony w
§ 6 pkt 7.

1964
UCHWA£A Nr XXVIII/68/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu
gminy Pruszcz Gdañski dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz.
261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art.118 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z pón.zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z bud¿etu gminy Pruszcz Gdañski mog¹ byæ udzielane
dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
gminy, w szczególnoci w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) pomocy spo³ecznej,
3) owiaty i wychowania,
4) kultury,
5) kultury fizycznej.
2. Podmioty ubiegaj¹ce siê o udzielenie dotacji winny
prowadziæ dzia³alnoæ statutow¹ zwi¹zan¹ z zadaniami w³asnymi gminy.
§2
Wysokoæ rodków na realizacjê zadañ, o których
mowa w § 1 ust. 1 okrela Rada Gminy Pruszcz Gdañski
zwana dalej Rad¹ w uchwale bud¿etowej.
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§3
Zarz¹d Gminy Pruszcz Gdañski, zwany dalej Zarz¹dem podaje do publicznej wiadomoci zakres zadañ,
które mog¹ byæ zlecone podmiotom wymienionym w §
1 ust. 1 oraz termin sk³adania wniosków ofertowych na
realizacjê tych zadañ.
§4

ty realizacji zadania w oparciu o kryteria wymienione
w ust. 2.
5. Zarz¹d ma prawo wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy zostanie z³o¿ona jedna oferta.
6. O wynikach postêpowania w sprawie udzielania dotacji Zarz¹d zawiadamia zainteresowane podmioty oraz
og³asza informacjê na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.

1. Wniosek, o którym mowa w § 3 powinien zawieraæ, w
szczególnoci:
1) szczegó³owe dane o ubiegaj¹cym siê o realizacjê zadania, w tym informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹cych na mo¿liwoæ wykonania zadania,
2) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulacjê przewidzianych kosztów realizacji zadania,
5) informacjê o ród³ach finansowania zadania, w tym
rodkach w³asnych, kwotach oczekiwanych z bud¿etu gminy oraz uzyskanych z innych róde³.
2. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
1) dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikaj¹ zadania statutowe,
2) pe³nomocnictwo do sk³adania owiadczeñ woli,
3) zawiadczenie o bie¿¹cym regulowaniu nale¿noci
wobec ZUS i Urzêdu Skarbowego,
4) zawiadczenie o aktualnoci rejestracji podmiotu,
5) prezentacjê dotychczasowej dzia³alnoci.
3. Wniosek podpisuje/¹ osoba (osoby) uprawniona/ne do
sk³adania owiadczeñ woli w imieniu podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
4. Zarz¹d mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub
dokumentów.
5. W przypadku z³o¿enia wniosku z uchybieniami Zarz¹d
wzywa podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê do usuniêcia
nieprawid³owoci w wyznaczonym terminie. Oferta,
która nie zosta³a uzupe³niona nie podlega rozpatrzeniu.

1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na
jego realizacjê jest zaplanowanie wydatków w bud¿ecie gminy, a nastêpnie zawarcie umowy z podmiotem
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Do
czasu uchwalenia bud¿etu gminy dopuszcza siê mo¿liwoæ przyznania dotacji na podstawie projektu bud¿etu gminy, przed³o¿onego Radzie Gminy.
2. Umowê, o której mowa w ust. 1 zawiera siê na czas
oznaczony, nie d³u¿ej ni¿ na rok bud¿etowy.
3. Treæ umowy zawiera:
1) oznaczenie stron umowy,
2) zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin
i miejsce jego realizacji,
3) wysokoæ dotacji na przyjête do realizacji zadania
oraz warunki jej przekazania,
4) okrelenie czasu na jaki zawarto umowê,
5) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dotacjê, do prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w sposób okrelony przez
Zarz¹d,
6) zapis o poddanie siê kontroli przez wykonawcê zadania w zakresie okrelonym w umowie,
7) zobowi¹zanie wykonawcy zadania do wydatkowania rodków na realizacjê zadania objêtego umow¹,
zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) sankcje z tytu³u nienale¿ytego wykonania zleconych
zadañ lub wykorzystania rodków niezgodnie z zawart¹ umow¹.

§5

§7

1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d po zasiêgniêciu opinii w³aciwej komisji sta³ej Rady.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacjê zadania Zarz¹d kierowaæ siê bêdzie nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) znaczenie dla gminy inicjatywy proponowanej przez
wnioskodawcê,
2) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez wnioskodawcê, w wietle przedstawionych informacji we
wniosku,
3) przedstawion¹ kalkulacjê kosztów,
4) ocenê wykonania zadañ zleconych wnioskodawcy
w okresie poprzednim, w zakresie rzetelnoci i terminowoci ich realizacji oraz rozliczeñ otrzymanych
na ten cel rodków,
5) mo¿liwoci finansowe gminy,
6) stopieñ zaanga¿owania w realizacjê zadania w³asnych rodków finansowych podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
3. Wysokoæ dofinansowania zadania mo¿e wynieæ do
90% kosztów.
4. W przypadku z³o¿enia ofert przez kilku wnioskodawców Zarz¹d dokonuje wyboru najkorzystniejszej ofer-

§6

Dotacja podlega szczegó³owemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania zadania, przed³o¿onego
zgodnie z warunkami umowy,
2) zestawienia rachunków i ich kserokopii,
3) owiadczenia o wydatkowaniu rodków na zadania
objête umow¹, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach
publicznych,
4) innych wymaganych przez Zarz¹d informacji.
§8
1. Zarz¹d mo¿e dokonaæ kontroli prawid³owoci realizacji zleconego zadania.
2. Czynnoci kontrolnych dokonuj¹ osoby upowa¿nione
przez Zarz¹d.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umow¹,
2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie rodków otrzymanych
z bud¿etu gminy.
4. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
5. Na podstawie protoko³u Zarz¹d  w przypadku stwier-
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dzenia nieprawid³owoci w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji  kieruje do zleceniobiorcy stosowne
wnioski i zalecenia, wyznaczaj¹c termin do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie
stwierdzonych nieprawid³owoci lub nie doprowadzi
do ich usuniêcia w wyznaczonym terminie, umowa
mo¿e byæ rozwi¹zana za skutkiem natychmiastowym,
a rodki finansowe przekazane na jego realizacjê podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu gminy w terminie ustalonym przez Zarz¹d wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania rodków na rachunek
bankowy podmiotu, któremu przekazano dotacjê.

132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z art. 28 ust. 1, art. 34, art. 37 ust. 1
i ust. 2 pkt 1, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 70
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

Zarz¹d opracuje jednolite formularze: wniosku, umowy i rozliczenia, uwzglêdniaj¹c dane zawarte w § 4, § 6 i
§ 7.

Przeznacza siê do sprzeda¿y gminne budynki i lokale
mieszkalne wraz z odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ u³amkow¹
gruntu z wy³¹czeniem budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej wyszczególnionych w Za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§ 10

§2

Zarz¹d przedstawi  w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu w I pó³roczu oraz w rocznym sprawozdaniu z
wykonania bud¿etu dane o realizacji zadañ, na które udzielono dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych.

Przeznacza siê do sprzeda¿y gminne budynki i lokale
u¿ytkowe wraz z odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ gruntu z wy³¹czeniem budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków
w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej
wyszczególnionych w Za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§9

§ 11

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego

Zatwierdza siê Zasady sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Pruszcz Gdañski do podejmowania czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ niniejszej
uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

1965

§5

UCHWA£A Nr XXXI/106/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 16 listopada 2001 r.

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Pruszcz Gdañski Nr III/
26/98 z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkaniowych oraz budynków i lokali
u¿ytkowych, a tak¿e zasad ich sprzeda¿y.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik Nr 1

Gminne budynki w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej
I. Gminne placówki owiatowe.

Lp.

Nazwa

Wie
93/6
92/4

Nr dzia³ki

Pow. ha
1,0900
0,6300

1

Szko³a Podstawowa

Borkowo

2

Szko³a Podstawowa

Wojanowo
(obrêb Juszkowo)

341/2

1,2806

3

Szko³a Podstawowa
Gimnazjum

£êgowo

456

1,7500

Przejazdowo

83/8
83/7
85
84

1,1000
0,0210
0,4500
0,1200

4

Gimnazjum
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Szko³a Podstawowa

288/2
289
203
204
32/4
315

Rokitnica

Szko³a Podstawowa
Gimnazjum
Szko³a Podstawowa
Szko³a Podstawowa

Straszyn
Wilina
Wilinka

0,1600
0,1600
1,7400
1,3800
2,7000
2,1800

II. Gminne budynki przeznaczone dla potrzeb s³u¿by zdrowia

Lp.

Nazwa

1

Orodek zdrowia

2

Przychodnia lekarska

Wie
Rusocin
(obreb £êgowo)
Wilina

Nr dzia³ki
196/8
82/1

Pow. ha
0,2100
0,1200

III. Gminne budynki w których znajduj¹ siê wiejskie wietlice.

Lp.
Nazwa
1 wietlica wiejska
2 wietlica wiejska
3 wietlica wiejska
Remiza
4 wietlica wiejska
5 wietlica wiejska
6 wietlica wiejska

Wie
Bogatka
Cieplewo

Nr dzia³ki
36/6
66/2
169/1
169/2
51/2
4/6
227

Jagatowo
Juszkowo
Lêdowo
Wilinka

Pow. ha
0,1426
1,1900
0,0600
0,1400
0,4100
0,0196
1,0100

IV. Inne gminne budynki.

Lp.
Nazwa
1 GOK ,Remiza
2 Biblioteka (czêæ bud.)
3

Klub

5

Dom Kultury
Remiza
Biblioteka

6

Klub

7

Klub

8

ZDPF
( GOPS)

4

Wie
£êgowo
Straszyn
Goszyn
(obrêb Straszyn)

Nr dzia³ki
467/6
236/22

Pow. ha
0,2500
0,0098

10/5

0,0436

Wilina

36/1

0,1800

£êgowo
Reksin
(obrêb Juszkowo)
¯u³awa
(obrêb Jagatowo)
Rusocin
(obrêb £êgowo)

459/1

0,0900

316/24

0,0496

150/18

0,0211

194/41
194/43

1,6238
10,8848

Za³¹cznik Nr 2
Zasady sprzeda¿y gminnych budynków
i lokali mieszkalnych oraz budynków
i lokali u¿ytkowych
I. Postanowienia wstêpne.
1. Sprzeda¿ budynków i lokali wraz z gruntem nastêpuje w drodze przetargowej lub w drodze bezprzetargowej.
2. Sprzeda¿ budynków i lokali wraz z gruntem w drodze bezprzetargowej mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w
sytuacjach przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543) i w innych przepisach prawnych oraz w oparciu o niniejsze Zasady.
3. Przez cenê budynku lub lokalu w rozumieniu niniejszych Zasad rozumie siê cenê sprzeda¿y budynku

lub lokalu wraz z cen¹ odpowiadaj¹cej im czêci u³amkowej gruntu sprzedawanego wraz z budynkiem lub
lokalem.
4. Cenê budynku lub lokalu sprzedawanego w drodze
przetargu, ustala siê w wysokoci ceny uzyskanej w
wyniku przetargu, przy czym cenê wywo³awcz¹ w
pierwszym przetargu ustala siê w wysokoci nie ni¿szej ni¿ wartoæ nieruchomoci oszacowan¹ przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego, a cenê wywo³awcz¹ w
drugim przetargu, je¿eli pierwszy przetarg zakoñczy³
siê wynikiem negatywnym, Zarz¹d Gminy mo¿e obni¿yæ, nie wiêcej jednak ni¿ o 50%. Je¿eli drugi przetarg
zakoñczy siê wynikiem negatywnym, Zarz¹d Gminy nie
ma obowi¹zku organizowania dalszych przetargów, a
nieruchomoæ mo¿e byæ zbyta w drodze rokowañ, za
cenê ustalon¹ w tych rokowaniach.
5. Cena budynków i lokali sprzedawanych w drodze przetargu podlega zap³acie przez Nabywcê nie póniej ni¿
do dnia zawarcia umowy notarialnej przenosz¹cej w³asnoæ.
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6. Cenê budynku lub lokalu sprzedawanego w drodze
bezprzetargowej zwan¹ dalej nale¿noci¹, któr¹ jest
zobowi¹zany zap³aciæ Nabywca, ustala siê w wysokoci wartoci nieruchomoci, oszacowanej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, pomniejszonej w przypadku budynków i lokali mieszkalnych przez zastosowanie bonifikat o których mowa w pkt 16 i 17 niniejszych Zasad a nastêpnie powiêkszona o koszty wykonania:
a) szacunku sprzedawanej nieruchomoci,
b) niezbêdnego podzia³u geodezyjnego oraz wykonania inwentaryzacji, zgodnie z udzia³em przysz³ego
w³aciciela we wspó³w³asnoci.
7. Je¿eli Nabywca odst¹pi od zawarcia umowy notarialnej przenosz¹cej w³asnoæ zobowi¹zany jest pokryæ
koszty o których mowa w pkt 6a i 6b.
8. Operat szacunkowy okrelaj¹cy wartoæ nieruchomoci wykonany przez rzeczoznawcê maj¹tkowego zachowuje wa¿noæ przez okres jednego roku od daty
jego wykonania.
9. Nale¿noæ za sprzedany w drodze bezprzetargowej
budynek lub lokal mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty, lecz
nie d³u¿ej ni¿ na trzy lata.
10. Pierwsza rata w wysokoci nie ni¿ej ni¿ 20% nale¿noci, podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia
umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci, a nastêpne raty wraz z oprocentowaniem podlegaj¹ zap³acie w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku,
zgodnie z treci¹ umowy.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje
mo¿liwoæ przesuniêcia terminu zap³aty nale¿noci,
jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca roku kalendarzowego,którego rata dotyczy. Decyzjê tak¹ Zarz¹d Gminy
mo¿e podj¹æ wy³¹cznie na podstawie pisemnego,
umotywowanego wniosku, z³o¿onego przed up³ywem
terminu zap³aty wynikaj¹cego z zawartej umowy.
12. Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ nale¿noci podlega oprocentowaniu w wysokoci 5% w stosunku
rocznym.
13. Nieterminowe sp³aty rat i oprocentowania spowoduj¹ naliczenie ustawowych odsetek za opónienie.
14. Wierzytelnoci Gminy z tytu³u roz³o¿enia nale¿noci
na raty podlegaj¹ zabezpieczeniu hipotecznemu.
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II. Sprzeda¿ budynków i lokali.
15. Budynki i lokale mieszkalne mog¹ byæ sprzedawane w drodze bezprzetargowej najemcom,którzy
zajmuj¹ je na podstawie aktualnej umowy najmu
zawartej na czas nieokrelony.
16. Wolne lokale i budynki mieszkalne mog¹ byæ sprzedane w przetargach ograniczonych organizowanych dla mieszkañców Gminy Pruszcz Gdañski lub
mieszkañców danej miejscowoci.
17. Ustala siê nastêpuj¹ce bonifikaty od wartoci ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego stosowanej przy sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych
w drodze bezprzetargowej:
a) 80% zni¿ki przy równoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali przeznaczonych do sprzeda¿y w budynku, w którym datychczas nie sprzedano ¿adnego lokalu albo przy równoczesnej sprzeda¿y
wszystkich lokali pozosta³ych do sprzeda¿y w
budynku w którym dokonana by³a ju¿ sprzeda¿
lokalu,
b) 70% zni¿ki przy sprzeda¿y pojedynczych lokali
w budynku,
c) 50% zni¿ki przy sprzeda¿y czêci lub ca³ego budynku mieszkalnego.
18. Przy sprzeda¿y za gotówkê ustala siê dodatkowo bonifikatê w wysokoci 40% od kwoty uzyskanej przy
zastosowaniu bonifikat o których mowa w pkt 17.
19. Je¿eli Nabywca przed up³ywem 5 lat od dnia nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieruchomoæ na inne cele
ni¿ mieszkaniowe, Zarz¹d Gminy mo¿e ¿¹daæ od
nabywcy kwoty równej udzielonej bonifikacie po
jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
III. Sprzeda¿ budynków i lokali u¿ytkowych.
20. Lokale u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane w drodze
bezprzetargowej najemcom, którzy zajmuj¹ je na
podstawie aktualnej umowy najmu.
IV. Postanowienia koñcowe.
21. Wszystkie wnioski w sprawie wykupu zajmowanych lokali i budynków, z³o¿one przez najemców
przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszych zasad i
nie zakoñczone podpisaniem protokó³u sprzeda¿y, bêd¹ realizowane w oparciu o niniejsze zasady.
22. Wszelkie sprawy sporne mog¹ce wynikaæ ze stosowania niniejszych zasad niemo¿liwe do rozstrzygniêcia przez Zarz¹d Gminy, bêd¹ rozpatrywane
przez Radê Gminy Pruszcz Gdañski.
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