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904
UCHWA£A Nr XXVIII/188/2001
Rady Gminy Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r.

6.

w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku i
sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
i art. 118 ust. 3 w uwzglêdnieniu art. 25, 71 i 92 pkt 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
I. TRYB POSTÊPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI

7.

8.
9.

§1

1.

2.

3.

4.
5.

Okrela siê nastêpuj¹cy tryb postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania.
Prawo ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu gminy przys³uguje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku, zwanym dalej podmiotem, które realizuj¹ zadania w³asne Gminy maj¹ce charakter u¿ytecznoci
publicznej.
Zadania w³asne Gminy o charakterze u¿ytecznoci publicznej s¹ og³aszane w trybie i na zasadach obowi¹zuj¹cych przy podejmowaniu uchwa³y bud¿etowej, z
tym ¿e wydatki z tym zwi¹zane wyszczególnia siê w
projekcie bud¿etu w oddzielnym za³¹czniku, w czêci
odnosz¹cej siê do wydatków bud¿etowych.
Postêpowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w
trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
1) powszechnoæ,
2) jawnoæ,
3) uczciwej konkurencji,
4) pisemnoci postêpowania.
Podmiot wnioskuj¹cy o przyznanie dotacji na realizacjê wyodrêbnionego zadania powinien przedstawiæ
ofertê wykonania tego zadania w sposób efektywny,
oszczêdny i terminowy.
Z wnioskiem o udzielenie dotacji wystêpuj¹ organy danego podmiotu uprawnione do reprezentowania i bie¿¹cego kierowania dzia³alnoci¹.
Wniosek powinien zawieraæ:
1) dok³adn¹ nazwê podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê wraz z informacj¹ adresow¹,

10.

11.

12.

13.
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2) informacje dotycz¹ce statusu prawnego podmiotu oraz wiarygodnoci merytorycznej i finansowej,
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Do wniosku za³¹cza siê:
1) ofertê wykonania wyodrêbnionego zadania,
2) owiadczenie, w którym podmiot deklaruje siê, ¿e:
a) ma wiedzê i dowiadczenie oraz pracowników
zdolnych wykonaæ zadanie,
b) nie dzia³a w celu osi¹gniêcia zysku,
c) jego sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zadania.
Oferta wykonania wyodrêbnionego zadania powinna zawieraæ:
1) szczegó³ow¹ charakterystykê zadania przewidzianego do realizacji,
w tym:
a) nazwê zadnia i sposób realizacji,
b) termin realizacji,
c) liczbê osób objêtych zadaniem,
2) wartoæ zadania wynikaj¹ca ze szczegó³owej kalkulacji cenowej ze wskazaniem róde³ finansowania,
3) wykaz osób realizuj¹cych zadania wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.
Wstêpne wnioski sk³adane s¹ w terminie do 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego realizacjê zadania.
Ostateczne wnioski, o których mowa w ust. 6 sk³adane s¹ w zamkniêtych kopertach z dopiskiem Dotacja w terminie 14 dni po uchwaleniu bud¿etu.
Na kopercie nale¿y podaæ nazwê zadania i podmiotu
ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski
mog¹ byæ rozpatrzone w trakcie roku bud¿etowego.
Kryteria wyboru ofert ustala Zarz¹d Gminy w Gardei
w drodze uchwa³y.
Publicznego otwarcia ofert dokonuje komisja powo³ana przez Zarz¹d Gminy w terminie 7 dni od up³ywu
terminu do sk³adania ofert. Przy otwieraniu ofert mog¹
byæ obecne wszystkie podmioty ubiegaj¹ce siê o
dotacjê. Komisja podaje publicznie informacje dotycz¹ce nazw podmiotów i ich adresów, nazwy zadania
i ceny ofert.
Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych na
podstawie ustalonych przez siebie kryteriów dla ka¿dego zadania.
Zarz¹d Gminy podaje do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty informacjê o terminie i
miejscu sk³adania, otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z przeprowadzonego postêpowania sporz¹dza siê
protoko³ zawieraj¹cy dokumentacjê podstawowych
czynnoci zwi¹zanych z postêpowaniem.
II. SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI
§2

1. Do rozliczenia dotacji nale¿y ponadto przed³o¿yæ:
1) zestawienie dokumentów potwierdzaj¹cych wydatkowanie rodków,
2) sprawozdanie finansowe okrelaj¹ce:
a) nazwê zadania,
b) koszt realizacji,
c) kwotê udzielenia dotacji,
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2.
3.
4.
5.

3) sprawozdanie merytoryczne okrelaj¹ce:
a) krótki opis zadania,
b) ocenê osi¹gniêtych efektów, w tym liczbê osób
korzystaj¹cych bezporednio lub porednio z dotacji,
c) problemy utrudniaj¹ce realizacjê zadania.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny byæ
podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania
owiadczeñ.
Dokumenty rozliczeniowe przedk³adane s¹ w terminie
14 dni po wykonaniu zadania.
W przypadku nie wykonania umowy zgodnie z jej warunkami, rodki finansowe Gminy podlegaj¹ zwrotowi
wraz z odsetkami ustawowymi.
Zarz¹d Gminy informuje, w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy, o sposobie rozliczania podmiotu z otrzymanej dotacji.
III. SPOSÓB KONTROLI
WYKONANIA ZLECONEGO ZADANIA
§3

1. Kontroli wykonania zleconego zadania dokonuje w³aciwa komisja sta³a Rady Gminy w Gardei na zasadach
i w sposób przewidziany w umowie i z uwzglêdnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych.
2. Kontrola wykonywana jest przez:
1) wystêpowanie do pracowników kontrolowanych
podmiotów o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ,
2) wgl¹d do ewidencji sprawozdañ oraz wszelkich innych akt i dokumentów podmiotu dotycz¹cych realizowanego zadania,
3) przeprowadzenie oglêdzin przebiegu okrelonych
czynnoci.
3. Kontrolê przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.
4. Z wyników kontroli sporz¹dza siê sprawozdanie. Po jednym egzemplarzu sprawozdania otrzymuje kontrolowany podmiot, Zarz¹d Gminy i Przewodnicz¹cy Rady
Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

905
UCHWA£A Nr XXVIII/190/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment wsi
Gardeja  dzia³ki geodezyjne Nr 663, 661, 659, 653, 654,
655, 656, 657.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi Gardeja  dzia³ki
geodezyjne Nr 663, 661, 659, 653, 654, 655, 656, 657
w gminie Gardeja, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Gardei Nr XVII/102/92 z dnia 21 grudnia 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1993 r. Nr 2, poz. 16).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik do niniejszej uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu przedstawiono w postaci kart poszczególnych terenów i s¹ one nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1MN, 2MN, 3MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca lub bliniacza
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), gara¿e zwi¹zane z budynkiem (wbudowane, dobudowane), jako
towarzysz¹ce funkcji podstawowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. % powierzchni zabudowy na 35%
powierzchni dzia³ki
 ustala siê minimalny % powierzchni przyrodniczo 
czynnej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi) 50% powierzchni dzia³ki
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na
rys. planu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane  jak na rys.
planu
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego,
dwuspadowego, o nachyleniu po³aci dachowych od
30° do 45°, ustawienie szczytowe w stosunku do
dróg  kalenica prostopadle do ul. Spó³dzielczej dla
terenów 1MN i 2MN i do drogi 02KD dla terenu 3MN
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu  rednia pod obrysem
budynku, do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  kalenicy dachu)  8 m.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul Spó³dzielczej  01KD i projektowanych dróg dojazdowych 02KD i 03KD oraz ci¹gu
pieszo-jezdnego  KX
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 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w drogach 01, 02,
03KD i ci¹gu pieszo-jezdnym KX
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
01, 02, 03KD i ci¹gu pieszo-jezdnym KX
Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej w drogach 01, 02, 03KD
i ci¹gu pieszo-jezdnym KX; przed odprowadzeniem
wody podczyciæ
 z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz:
 nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³:
 z lokalnych niskoemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energi¹ elektryczn¹:
 z istniej¹cej i projektowanej sieci NN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0.4kV przy ul Spó³dzielczej
Gospodarka odpadami sta³ymi:
 gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na gminne wysypisko odpadów
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 01KD, 02KD, 03KD
2. FUNKCJA TERENU
 teren komunikacji  ulica dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szer. drogi w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m
 zakaz zabudowy i zakaz tymczasowego zagospodarowania
 teren publiczny
 dopuszcza siê parkowanie przyuliczne
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych podziemnych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego,
poza pasem jezdni
 wody opadowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem wody
podczyciæ
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szer. ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m
 zakaz zabudowy kubaturowej i zakaz tymczasowego zagospodarowania
 teren publiczny
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych podziemnych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego
 wody opadowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem wody
podczyciæ
2. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u-

¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 0%.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu  w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe terenów o ró¿nym
przeznaczeniu,
 linie podzia³u na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Gardei,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Gardeja granic obszaru
objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Gardeja zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy w Gardei Nr XVII/102/92 z dnia 21 grudnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1993 r. Nr 2, poz. 16).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
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UCHWA£A Nr XXVIII/191/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681),
art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268), art. 6 ust. 9 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów oraz ich wspó³ma³¿onków.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów od pobranej nale¿noci przez
inkasenta zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê termin p³atnoci dla inkasentów na dwa dni
nastêpuj¹ce po dniu, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wp³ata podatku powinna nast¹piæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr X/50/99 Rady Gminy w Gardei
z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/191/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r.

rolnego
lenego
od nieruchomoci
od posiadania psów

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cygany
Czarne Dolne
Czarne Górne
Czarne Ma³e I
czarne Ma³eII
Gardeja I
Gardeja II
Gardeja III
Jaromierz
Krzykosy
Morawy
Ot³owiec
Otoczyn
Paw³owo
Rozajny
Wandowo
Zebrdowo
Nowa Wioska
Klasztorek
Rozajny Ma³e

 7,2%
 7,4%
 7,3%
 7,4%
 7,4%
 7,3%
 7,4%
 7,4%
 7,6%
 7,6%
 7,4%
 7,2%
 7,6%
 7,3%
 7,3%
 7,3%
 7,4%
 7,4%
 7,4%
 7,4%
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UCHWA£A Nr XXVIII/193/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie podzia³u so³ectwa.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz § 6 ust 1 i 2 Statutu Gminy Gardeja
uchwa³y Nr XVI/100/2000 Rady Gminy w Gardei z dnia
2 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy
Gardeja (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64, poz. 392) Rada Gminy
w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Dotychczasowe so³ectwo Jaromierz dzieli siê na 3 odrêbne so³ectwa o nazwach:
1) Jaromierz  obejmuj¹ce swoim dzia³aniem teren miejscowoci Jaromierz i Klecewo,
2) Trumieje  obejmuj¹ce swoim dzia³aniem teren miejscowoci Trumieje i Wilkowo,
3) Wrac³awek  obejmuj¹ce swoim dzia³aniem teren miejscowoci Wrac³awek.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

STAWKI
wynagrodzenia prowizyjnego
dla so³tysów za inkaso:
 podatku
 podatku
 podatku
 podatku
1. B¹dki
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Poz. 906, 907

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
 7,2%
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UCHWA£A Nr XXVIII/192/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej,
terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru na terenie
gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444 i Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, i Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600 i Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780 i Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i
Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach, w których
prowadzony jest handel w szczególnoci z rêki, koszów,
stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§2

1)
2)
3)
4)

Poz. 908, 909
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Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach na obszarze gminy Gardeja, a mianowicie:
od osób handluj¹cych z kosza, rêki, wiadra, torby,
skrzynki, wózka rêcznego
 2,00 z³
od zajmowanego sto³u sta³ego
 5,00 z³
 przy zadaszeniu sto³u nie pobiera siê dodatkowej
op³aty
za zajêcie powierzchni targowej
 1,50 z³ za 1 m2
za sprzeda¿ z samochodu:
a) osobowy
 5,00 z³
b) dostawczy
 10,00 z³
§3

1. Op³ata targowa jest pobierana bezporednio w danym
dniu w miejscu handlu przez inkasentów za pokwitowaniem przed rozpoczêciem handlu.
2. Inkasentami mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne na
podstawie umowy zawartej z Wójtem.
§4
Dowodem uiszczenia op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta (tzw. bilet op³aty targowej).
Bilety op³aty targowej bêd¹ wydawane dla inkasentów
za pokwitowaniem przez Urz¹d Gminy w Gardei.
§5
Inkasenci z biletów op³at targowych oraz nale¿noci z

tego tytu³u rozliczaæ siê bêd¹ w kasie Urzêdu Gminy w
Gardei.
§6
Termin p³atnoci zebranej op³aty targowej w formie
inkasa okrela siê na ostatni dzieñ ka¿dego miesi¹ca od
daty p³atnoci tej op³aty przez osoby fizyczne i prawne.
§7
Za pobór op³at targowych inkasenci otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci 50% zainkasowanej op³aty targowej.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§9
Trac¹ moc Uchwa³a Nr XIX/113/96 Rady Gminy w Gardei z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie ustalenia miejsc targowych i wysokoci op³aty targowej na terenie gminy
Gardeja oraz uchwa³a Nr XXVIII/162/97 Rady Gminy w
Gardei z dnia 6 sierpnia 1997 r. o zmianie uchwa³y
Nr XIX/113/96 Rady Gminy w Gardei z dnia 3 lipca 1996 r.
w sprawie ustalenia miejsc targowych i wysokoci op³aty targowej na terenie gminy Gardeja.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
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UCHWA£A Nr XXXVII/284/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcz
Gdañski rejon ulicy Przy Torze.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z
2001 r. Nr 14, poz. 124) Rada Miasta Pruszcz Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Pruszcz Gdañski rejon ulicy Przy Torze obejmuj¹cy teren ograniczony:
 od wschodu  torami kolejowymi relacji Gdañsk  £ód,
 od po³udnia  granic¹ administracyjn¹ miasta Pruszcz
Gdañski,
 od zachodu  ulic¹ Grunwaldzk¹,
 od pó³nocy  ulic¹ Przy Torze.
§2
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Strefa mieszkaniowo  us³ugowa  jest to strefa us³ugowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

 1997 

Poz. 908

Strefa us³ug  administracja publiczna, us³ugi handlu
detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody
zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o
analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
Strefa us³ugowo  przemys³owo  sk³adowa  jest to
strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod
warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i
¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o
znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów
poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê us³ug plus stacje paliw, punkty
naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich),
hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹ wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹ (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, tereny
sk³adowania samochodów osobowych i samochodów
ciê¿arowych.
§3
1. Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1.U,P  pow. 5,14 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w
obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do
programu liczbê miejsc postojowych. Nale¿y zachowaæ min. 20% terenu jako powierzchnie biologicznie
czynne, wyklucza siê formowanie zieleni wysokiej w
postaci zwartego szpaleru drzew, na terenie zlokalizowane dwie stacje trafo.
2.MN,U  pow. 0,54 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys.
zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku
jak dla zabudowy mieszkaniowej. W obrêbie loka-
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lizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych.
3.MN,U  pow. 0,52 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych.
4.MN,U  pow. 0,60 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych.
5.MN,U  pow. 1,10 ha przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ
przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych.
6.MN,U  pow. 0,40 ha przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ
przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych.
Teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci od kolei. Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne cian zewnêtrznych budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej linii
kolejowej winny spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla takiej lokalizacji.
7.U,KS  pow. 1,72 ha przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowej z mo¿liwoci¹ realizacji wydzielonych zespo³ów gara¿owych; projektowana zabudowa pe³niæ bêdzie
funkcje ekranizuj¹ce od trasy kolejowej.
Teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci od kolei. Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne cian zewnêtrznych budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej linii
kolejowej winny spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla takiej lokalizacji. Wzd³u¿ trasy kolejowej jak na rysunku planu nale¿a³oby zachowaæ rezerwê
o szer. 50 m, na ewentualn¹ rozbudowê torów kolejowych.
8.U,MN  pow. 2,10 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na
granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB). Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹.
9.U,MN  pow. 0,50 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na
granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB). Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
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miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹.
10.U,MN  pow. 0,46 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na
granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB). Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹.
11.EE  pow. 0,01 ha  stacja trafo.
12.U,MN  pow. 0,60 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na
granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB). Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹.
13.U,MN  pow. 1,10 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na
granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB). Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹; na terenie zlokalizowana
stacja trafo.
14.U,MN  pow. 2,56 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na
granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB). Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; wzd³u¿ istniej¹cych rowów melioracyjnych nale¿y utworzyæ obustronnie 5 m pas terenów
zadarnionych.
Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania nale¿y wykonaæ ocenê stanu zanieczyszczenia gruntów substancjami chemicznymi w celu okrelenia stê¿eñ tych substancji, zgodnie z wytycznymi Pañstwowej Inspekcji Ochrony
rodowiska.
15.U  pow. 4,12 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowej. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych.; nale¿y
utrzymaæ 20% terenu jako powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹.
Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania nale¿y wykonaæ ocenê stanu zanieczyszczenia gruntów substancjami chemicznymi w celu okrelenia stê¿eñ tych substancji, zgodnie z wytycznymi Pañstwowej Inspekcji Ochrony
rodowiska.
16.U,P  pow. 3,56 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 20% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹. Z uwagi na wystêpuj¹c¹ strefê ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem archeologa.
Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania nale¿y wykonaæ ocenê stanu zanieczyszczenia gruntów substancja-
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mi chemicznymi w celu okrelenia stê¿eñ tych substancji, zgodnie z wytycznymi Pañstwowej Inspekcji Ochrony
rodowiska.
17.U,P  pow. 5,50 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; nale¿y utrzymaæ 20% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹; w obszarze projektowana
stacja trafo; Z uwagi na wystêpuj¹c¹ strefê ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem archeologa.
Przed przyst¹pieniem do zagospodarowania nale¿y wykonaæ ocenê stanu zanieczyszczenia gruntów substancjami chemicznymi w celu okrelenia stê¿eñ tych substancji, zgodnie z wytycznymi Pañstwowej Inspekcji Ochrony
rodowiska.
18.ZP,W  pow. 4,90 ha  przeznacza siê na zieleñ ogólnodostêpn¹ obudowuj¹c¹ ciek wodny; wskazane wprowadzenie lunych uk³adów zadrzewieñ i zakrzewieñ zgodnych z miejscowymi warunkami rodowiskowymi.
19.U,P  pow. 8,24 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia topolowo-wierzbowe; nale¿y utrzymaæ 20%
terenu jako powierzchnie biologicznie czynne; w obszarze wyznaczono tereny o z³ych warunkach gruntowowodnych wymagaj¹ce odpowiednich prac przystosowawczych dla celów inwestycyjnych.
20. U,P  pow. 2,72 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia topolowo-wierzbowe; nale¿y utrzymaæ 20%
terenu jako powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹; w obszarze projektowana stacja trafo;  obs³uga ulic¹ 51 KL 1/2.
21.ZP,W  pow. 1,68 ha  przeznacza siê na zieleñ ogólnodostêpn¹ obudowuj¹c¹ ciek wodny; w obszarze wzd³u¿
po³udniowej granicy miasta projektowany przebieg gazoci¹gu rednio prê¿nego.
22.U,P  pow. 3,94 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia wierzbowe; nale¿y utrzymaæ 20% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹; nie dopuszcza siê obs³ugi
terenu z drogi krajowej nr 1  obs³uga komunikacyjna z
ulicy 51KL1/2; odleg³oæ zabudowy min. 15 m od linii
rozgraniczaj¹cej; ustala siê mo¿liwoæ prowadzenia infrastruktury technicznej liniowej w pasie terenu gminy
pomiêdzy wyznaczon¹ w planie nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy, a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi krajowej nr 1.
23.U,P  pow. 2,00 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
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us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia wierzbowe; nale¿y utrzymaæ 20% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; nie dopuszcza siê obs³ugi terenu z drogi krajowej nr 1  dojazd od ulicy 51 KL
1/2; odleg³oæ zabudowy min. 15 m. od linii rozgraniczaj¹cej; ustala siê mo¿liwoæ prowadzenia infrastruktury
technicznej liniowej w pasie terenu gminy pomiêdzy wyznaczon¹ w planie nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi krajowej nr 1.
24.U,P  pow. 5,08 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; w obszarze wyznaczono tereny o
z³ych warunkach gruntowo-wodnych wymagaj¹ce odpowiednich prac przystosowawczych dla celów inwestycyjnych.; nale¿y utrzymaæ 20% terenu jako powierzchnie
biologicznie czynne;  obs³uga z ulicy 51 KL 1/2.
25.ZP,W  pow. 8,32 ha  przeznacza siê na zieleñ ogólnodostêpn¹ obudowuj¹c¹ ciek wodny; wskazane wprowadzenie lunych uk³adów zadrzewieñ i zakrzewieñ zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi; dopuszcza siê mo¿liwoæ powi¹zania ul. Przy Torze z ul.Sikorskiego po wykonaniu szczegó³owych analiz terenowych
uwzglêdniaj¹cych istniej¹ce uwarunkowania; dopuszcza
siê równie¿ mo¿liwoæ powi¹zania ulicznego o szer.
min. 10,0 m drogi 39.KD 1/2 z ci¹giem pieszo-jezdnym
45.KD,KX.
26.KS  pow. 1,74 ha  urz¹dzenia obs³ugi komunikacji 
stacja paliw z funkcjami uzupe³niaj¹cymi, obs³uga komunikacyjna terenu przez istniej¹ce w³¹czenie do drogi nr 1;
na terenie zlokalizowana stacja trafo.
27.U,P  pow. 1,08 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowo  przemys³owej; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie
mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji, w obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê
miejsc postojowych; obs³uga komunikacyjna od drogi
37 KL 1/2 przez teren 25.ZP,W;  wjazd o szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
28.U  pow. 0,84 ha  przeznacza siê na cele zabudowy
us³ugowej. W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych; nale¿y
utrzymaæ 20% terenu jako powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹; nie
dopuszcza siê bezporedniej obs³ugi terenu z drogi krajowej nr 1  dojazd od ulicy 37 KL 1/2.
29.WZ  pow. 0,22 ha  stacja ujêcia wody  obs³uga terenu od drogi 36 KD 1/2; nie dopuszcza siê powi¹zania z
drog¹ krajow¹ nr 1.
30.EE  pow. 0,07 ha  stacja trafo  dojazd od istniej¹cej
drogi krajowej nr 1.
31.MN,U  pow. 2,40 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powin-
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ny posiadaæ formê a¿urow¹. W obrêbie lokalizacji nale¿y
zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych; dopuszcza siê realizacjê gara¿y w wydzielonych zespo³ach gara¿owych, nie przewiduje siê obs³ugi
bezporedniej od drogi krajowej nr 1; obs³uga od drogi
37 KL 1/2 i 40 KXXD.
32.MN,U  pow. 1,90 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹, dopuszcza siê realizacjê gara¿y w wydzielonych zespo³ach gara¿owych; na terenie
zlokalizowana stacja trafo.
33.MN,U  pow. 3,04 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej. Ustala siê maks. wys. zabudowy 9 m; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ
powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹, w obrêbie lokalizacji nale¿y
zrealizowaæ adekwatn¹ do programu liczbê miejsc postojowych, dopuszcza siê realizacjê gara¿y w wydzielonych zespo³ach gara¿owych.
34.NO  pow. 0,01 ha  przepompownia cieków;
35.U,MN,KS  pow. 2,64 ha  przeznacza siê na cele zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (na granicy lokalizacji poziom ha³asu maks.: 55/45 dB).
Ustala siê maks. wysokoæ zabudowy 12 m. Ustala siê
mo¿liwoæ realizacji wydzielonych zespo³ów gara¿owych.
W obrêbie lokalizacji nale¿y zrealizowaæ adekwatn¹ do
programu liczbê miejsc postojowych; w obszarze wyznaczono tereny o z³ych warunkach gruntowo-wodnych
wymagaj¹ce odpowiednich prac przystosowawczych dla
celów inwestycyjnych; nale¿y utrzymaæ 15% terenu jako
powierzchnie biologicznie czynne; zadrzewienia powinny posiadaæ formê a¿urow¹.
36.KD 1/2  pow. 1,10 ha  ulica dojazdowa o szerokoci
linii regulacyjnych min. 10,0 m  obs³uga bezporednia
terenu. Bez powi¹zañ z drog¹ krajow¹ nr 1  dojazd od
ulicy 37.KL1/2, na zakoñczeniu ulicy plac do zawracania.
Parkowanie przykrawê¿nikowe.
37.KL 1/2  pow. 1,48 ha ulica lokalna o szerokoci linii
regulacyjnych mim. 15,0 m  bezporednie powi¹zanie z
drog¹ krajow¹ nr 1 G1/2  Skrzy¿owanie z drog¹ nr 1 i ul.
Batalionów Ch³opskich wykonaæ jako skanalizowane z
pasami w³¹czeñ i wy³¹czeñ zgodnie z Rozp. 430 Min.
Transp.i Gosp. Morskiej z dn. 2 marca 1999 w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ drogi nr 1. Zakoñczenie ulicy placem do
zawracania mim. 12 x 12 x m  przy istniej¹cym rowie 
bez powi¹zania z terenem po drugiej stronie rowu. Od
ulicy 37 KL1/2 poprowadziæ wjazd do terenu 27. UP o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10,0 m.
38.KX, KD  pow. 0,10 ha  ci¹g pieszo-jezdny; powi¹zanie miêdzy ulic¹ Przy Torze a projektowan¹ ulic¹ lokaln¹
37.KL1/2.
39.KD 1/2  pow. 0,28 ha  ulica dojazdowa o szerokoci
w linii rozgraniczaj¹cych min. 10,0 m  powi¹zanie miêdzy
ulic¹ Przy Torze a projektowan¹ ulic¹ lokaln¹ 37.KL1/2  w
miejscu istniej¹cego dojazdu; mo¿liwoæ powi¹zania z
ci¹giem pieszo-jezdnym 45.KD,KX.
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40.KX, KD  pow. 0,48 ha  ulica Przy Torze  ulica dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10,0
m, na odcinkach o szerokoci mniejszej ni¿ 10m prowadzona w formie ci¹gu pieszo-jezdnego; po wybudowaniu ulicy 37. KL 1/2 i ulic 38.KD 1/2 i 39. KD 1/2  zamkniêcie wlotu ulicy do drogi nr 1. Ca³y teren ulicy znajduje siê
w pasie 20,0 m od granicy terenów kolejowych  gdy¿
ulica bezporednio przylega do tych terenów  inwestowanie wymaga uzgodnienia z w³acicielami terenów kolejowych. Ulica bez powi¹zania z ulic¹ Sikorskiego i bez
przejazdu w poziomie terenu przez tory PKP. Na zakoñczeniu ulicy plac do zawracania; dopuszczona ewentualna mo¿liwoæ powi¹zañ z ul. Sikorskiego jedynie w oparciu o szczegó³owe analizy terenowe uwzglêdniaj¹ce istniej¹ce uwarunkowania.
41.KL 1/2  pow. 0,60 ha  ulica Sikorskiego  istniej¹ca
ulica  odcinek ulicy od przejazdu przez torowisko PKP
do granicy terenów kolejowych magistrali Gdañsk-Warszawa (bez przejazdu przez torowisko kolejowe). Plac do
zawracania przy granicy terenów kolejowych. Linie regulacyjne ulicy wg istniej¹cego wydzielenia (min. 15,0 m);
dopuszczona ewentualna mo¿liwoæ powi¹zañ z ulic¹ Przy
Torze w oparciu o szczegó³owe analizy terenowe uwzglêdniaj¹ce istniej¹ce uwarunkowania, lokalizacja przejcia
pieszego nad torami kolejowymi.
42.KL 1/2  pow. 0,52 ha  ulica Komunalna  linie regulacyjne 10,0 i 12,0 m  odcinek od ulicy Sikorskiego do
ulicy 49.KZ 1/2 z w³¹czeniem docelowo do ulicy zbiorczej.
43.KX,KD  pow. 0,04 ha  z uwagi na istniej¹ce wydzielenie min.. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m;
ci¹g pieszo-jezdny.
44.KX,KD  pow. 0,40 ha  ulica Rzemielnicza  linie rozgraniczaj¹ce wg istniej¹cego wydzielenia, obs³uga terenu bezporednia; forma ulicy  ci¹g pieszo-jezdny min.
szerokoæ 6,0 m.
45.KX,KD  pow. 0,12 ha  siêgacz od ulicy 42. KL 1/2 z
placem nawrotnym na zakoñczeniu. Szerokoæ w liniach
regulacyjnych min. 10,0 m; mo¿liwoæ powi¹zania z ulic¹ 39. KD 1/2.
46.KX,KD  pow. 0,10 ha  ci¹g pieszo-jezdny; min. szerokoæ 6,0 m.
47.KD 1/2  pow. 0,20 ha  ulica dojazdowa pomiêdzy
ulicami 42.KL 1/2 i 48.KL 1/2, szerokoæ w liniach regulacyjnych min. 12,0 m, obs³uga terenu bezporednia.
48.KL 1/2  pow. 0,48 ha  ulica lokalna od ulicy Sikorskiego i ulicy zbiorczej (49.KZ 1/2) szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 15,0 m, obs³uga terenu bezporednia.
Przejcie przy torach pod drog¹ 49.KZ 1/2 bez powi¹zania  w³¹czenie do ulicy zbiorczej w miejscu w³¹czenia
ulicy 42.KL 1/2; ulica powi¹zana z ulic¹ 50. KL 1/2 pod
ulic¹ zbiorcz¹ z 49.KZ 1/2.
49.KZ 1/2  pow. 2,86 ha  ulica zbiorcza  fragment Obwodnicy Po³udniowej miasta Pruszcza wg. Koncepcji Biura Komunalnego  szerokoæ w liniach regulacyjnych min..
30,0 m, ulica nie obs³uguje bezporednio terenu a tylko
przez skrzy¿owanie z ulicami: 51.KL 1/2, 42.KL 1/2 i 50.
KL 1/2. Ulica przechodzi estakad¹ nad torami PKP, równie¿ przekroczenie rozlewiska bêdzie wymaga³o obiektów
in¿ynierskich; wzd³u¿ trasy kolejowej nale¿y zachowaæ
rezerwê terenu (szer. 5,0 m) na ewentualn¹ rozbudowê
torów kolejowych.
50.KL 1/2  pow. 0,82 ha  ulica lokalna KL 1/2 powi¹zana z ulic¹ 48.KL 1/2 pod ulic¹ zbiorcza 49.KZ 1/2. Z uwagi
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na wystêpuj¹c¹ strefê ochrony archeologicznej wszelkie
prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem archeologa.
51.KL 1/2  pow. 1,10 ha  ulica lokalna KL 1/2; w³¹czenie
do drogi krajowej nr 1 wykonaæ jako skrzy¿owanie skanalizowane  zgodnie z Rozp. 430 Min. Transp. i Gosp.
Morskiej; fragment drogi poprowadzony zostanie wzd³u¿
drogi krajowej nr 1 w pasie terenu gminy pomiêdzy drog¹ krajow¹ nr 1 a terenem 22 UP- jako droga serwisowa.
Z drugiej strony ulica ta ma powi¹zanie z ulic¹ zbiorcz¹
Obwodow¹ Po³udniow¹.
52.Zi  pow. 0,34 ha  zieleñ izolacyjna od trasy kolejowej
realizowana w uk³adzie piêtrowym; wzd³u¿ trasy kolejowej jak na rysunku planu nale¿y zachowaæ rezerwê terenu (o szer. 5,0 m) na ewentualn¹ rozbudowê torów kolejowych.
53.KD 1/2  pow. 0,16 ha  ulica dojazdowa D 1/2.
54.KX, KD  pow. 0,11 ha  ci¹g pieszo-jezdny.
55.ZP, KX  pow. 0,40 ha  przeznacza siê na zieleñ ogólnodostêpn¹; wskazane wprowadzenie uk³adów zadrzewieñ i zakrzewieñ zgodnych z warunkami siedliskowymi.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Obszar planu jest obs³ugiwany z dwóch stron:
 od ul. Grunwaldzkiej(która jest drog¹ krajow¹ nr1 
G1/2) przez dwa w³¹czenia projektowanego uk³adu
ulic oraz od ul. Sikorskiego przez dwa w³¹czenia ulicy lokalnej. Droga krajowa nr.1 nie obs³uguje bezporednio terenów do niej przylegaj¹cych.W obszarze planu znajduje siê fragment ulicy zbiorczej
tzw.Obwodowej Po³udniowej z bezkolizyjnym
przejciem tej trasy nad torami magistrali kolejowej
PKP Gdynia-Warszawa. Trasa ta nie obs³uguje bezporednio terenu lecz jest dostêpna przez dwa po³¹czenia z projektowanym uk³adem lokalnym dzielnicy.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê  nast¹pi z wodoci¹gów komunalnych miasta Pruszcza Gdañskiego poprzez rozbudowê sieci magistralnej i rozdzielczej.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  projektuje siê
odprowadzenie wszystkich cieków sanitarnych do
przepompowni PS-4, z przewa¿aj¹cej czêci terenu grawitacyjnie, z terenów 16.UP i 17.UP oraz czêci terenu
15.U  poprzez projektowan¹ przepompownie PS-1;
w³¹czenie w uk³ad oczyszczalni mechaniczno-biologicznejWschód w Gdañsku.
Odprowadzenie wód deszczowych  poprzez proj. 5
odrêbnych uk³adów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez separatory do cieku Stara Gê.
Zaopatrzenie w ciep³o  oparte o niskoemisyjne ród³a
ciep³a z wykluczeniem stosowanie paliw sta³ych.
Zaopatrzenie w gaz  w³¹czenie w istniej¹cy uk³ad sieci gazowej poprzez jej rozbudowê; projektuje siê przebieg gazoci¹gu redniego cinienia wzd³u¿ po³udniowej granicy miasta w terenach zieleni.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  poprzez rozbudowê istniej¹cego uk³adu sieci elektroenergetycznej
wraz ze stacjami trafo realizowanymi wg potrzeb w
obszarach zabudowy brutto.
Usuwanie odpadów komunalnych  odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania i
sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych i
technologicznych, które winny byæ zagospodarowane
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w miejscach ich powstawania a tylko te, których nie
mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji.
4. Uwarunkowania inne:
a) w terenie us³ugowo-mieszkaniowym dopuszcza siê
realizacjê samodzielnej funkcji us³ugowej,
b) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu jeli taka potrzeba wynika z projektów
bran¿owych na etapie projektu budowlanego,
c) obszar planu po³o¿ony jest w granicach G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecki Gdañskiej.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:2000.
2. Na rysunku planu okrelono:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny o z³ych warunkach gruntowo  wodnych, wymagaj¹ce odpowiednich prac przystosowawczych
dla celów inwestycyjnych.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0,00%.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§7
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXIV/295/93 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia
9 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 15,
poz. 81, Nr 9, poz. 47, Nr 28, poz. 144 z 1996 r. Nr 20,
poz. 60 z 1997 r. Nr 20, poz. 55 z 1998 r. Nr 40, poz. 146,
Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 49, poz. 196) w granicach niniejszego planu,
2) uchwa³a Nr XXIX/231/2000 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcz Gdañsk rejon ul. Przy
Torze.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
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UCHWA£A Nr XXXIII/252/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Bytów, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr X/80/95 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu
gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r. Nr 35,
poz. 116 z pón. zm.).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
Czêæ I
Postanowienia ogólne
§1
Gmina Bytów jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych miejsce zamieszkania na jej terenie.
§2
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 18.871 ha.
Przebieg granicy gminy okrela mapa, która stanowi
za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
Siedzib¹ w³adz gminy jest miasto Bytów.
§3
Herbem gminy jest herb historyczny miasta Bytowa.
Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 2* do Statutu.
§4
Gmina posiada pieczêæ.
Wzór pieczêci stanowi za³¹cznik Nr 3* do Statutu.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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§5
Rada mo¿e w drodze uchwa³y ustanowiæ inne symbole gminy.
Ich opisy i wzory bêd¹ stanowiæ za³¹czniki do Statutu.
§6
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§7
1. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i zrównowa¿onego rozwoju gminy oraz warunków sprzyjaj¹cych pe³nemu uczestnictwu mieszkañców w ¿yciu
wspólnoty.
2. Realizacja celów gminy nastêpuje poprzez:
 organizowanie ¿ycia publicznego w gminie,
 dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój gminy,
 reprezentowanie gminy wobec innych podmiotów
(pañstwowych, gospodarczych, kulturalnych, owiatowych, religijnych, spo³ecznych).
3. Techniczno  organizacyjn¹ realizacjê celów gminy zabezpieczaj¹:
 Urz¹d Miejski,
 zak³ady i jednostki bud¿etowe,
 spó³ki prawa handlowego z udzia³em gminy,
 inne podmioty, w tym organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na zlecenie gminy.
§8
Realizacjê celów okrelonych w Statucie gmina osi¹ga, wykonuj¹c zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, okrelone ustawami oraz
wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Czêæ II
Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej
§9
1. Rada Miejska zwana dalej Rad¹, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie.
2. Ustawow¹ liczbê radnych i sposób ich wyboru okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym i ordynacja wyborcza do rad gmin.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych. O liczbie wiceprzewodnicz¹cych decyduje Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 10
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
a) uchwalanie Statutu gminy,
b) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
c) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy  na wniosek przewodnicz¹cego zarz¹du,
d) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
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uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
e) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) uchwalanie programów gospodarczych,
g) ustalenie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
h) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatników i
op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
i) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
 okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad, Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci za zgod¹ Rady,
 emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez zarz¹d gminy,
 zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
 zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez Radê,
 tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
 okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
 tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d gminy w roku
bud¿etowym,
j) okrelania wysokoci sumy, do której Zarz¹d gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
k) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, z zakresu w³aciwoci powiatu oraz województwa na podstawie porozumieñ,
l) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
³) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
m) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
n) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
o) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
p) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
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2. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du gminy, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
gminy. W tym celu powo³uje siê Komisjê Rewizyjn¹.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie regulaminu
pracy, który stanowi za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Na wniosek zarz¹du gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku.
4. O terminie sesji powiadamia siê na pimie cz³onków
Rady oraz przewodnicz¹cych organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy, co najmniej na 3 dni
przed planowanym terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad
wraz z projektami uchwa³.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku sesji
podaje siê do publicznej wiadomoci, poprzez wywieszenie og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz na tablicach
og³oszeñ usytuowanych w Bytowie przy ul. Jana Paw³a II i ul. Ksiêdza Domañskiego co najmniej na 3 dni
przed planowanym terminem posiedzenia.
6. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia o tym ustnie na
posiedzeniu.
7. Posiedzenia Rady s¹ jawne.
§ 12
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Uprawnionymi do dostêpu do informacji, s¹ wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania
interesu prawnego b¹d faktycznego, chc¹ce uzyskaæ
informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów gminy.
3. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³y posiedzeñ organów gminy oraz
komisji rady gminy udostêpnione s¹ na ustny wniosek.
Odmowa udostêpnienia dokumentów nastêpuje w formie pisemnej.
4. Udostêpnianie nastêpuje bez zbêdnej zw³oki, nie póniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
5. Prawo dostêpu podlega ograniczeniu w zakresie i na
zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
6. Udostêpnienie dokumentów organów gminy i komisji
z obrad i posiedzeñ winno nast¹piæ:
a) je¿eli dotyczy protoko³ów, niezw³ocznie po ich sporz¹dzeniu i podpisaniu, ale nie póniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzeñ organów gminy i komisji,
b) je¿eli dotyczy uchwa³, niezw³ocznie po ich podpisaniu, ale nie póniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia ich
podjêcia.
7. Dokumenty organów gminy i komisji s¹ udostêpniane
w biurze Rady i u Sekretarza Miasta w godzinach pracy
Urzêdu, w obecnoci pracownika tam zatrudnionego.
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8. Za sporz¹dzanie kopii dokumentów pobiera siê op³atê
w wysokoci odzwierciedlaj¹cej zwi¹zane z tym uzasadnione koszty.
§ 13
W g³osowaniu Rady bior¹ udzia³ tylko cz³onkowie Rady.
Sposób obradowania i podejmowania uchwa³ oraz porz¹dek dzienny na sesjach Rady okrela regulamin obradowania, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
§ 14
W obradach Rady uczestnicz¹: burmistrz i zastêpcy burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy wyznaczeni
przez Zarz¹d gminy do referowania spraw i udzielania
wyjanieñ.
§ 15
Z ka¿dego posiedzenia sporz¹dza siê protokó³ oraz prowadzi pe³n¹ dokumentacjê z przebiegu obrad i podjêtych
uchwa³. Tryb prowadzenia dokumentacji oraz przekazywania uchwa³ okrela regulamin obradowania Rady.
§ 16
1. Do pomocy w realizacji swoich zadañ Rada tworzy sta³e
oraz dorane komisje.
Rodzaje, liczebnoæ i zakres dzia³ania komisji okrela
odrêbna uchwa³a Rady.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.
3. Komisje, z wy³¹czeniem Komisji Rewizyjnej, przedk³adaj¹ przewodnicz¹cemu Rady, roczne plany pracy komisji w terminie do 28 lutego ka¿dego roku oraz sprawozdania ze swej rocznej dzia³alnoci w terminie do
28 lutego ka¿dego roku za rok poprzedni.
4. Przewodnicz¹cy Rady informuje Radê o treci rocznych
planów pracy i sprawozdañ komisji Rady.
§ 17
Komisje Rady Miejskiej w Bytowie winny podejmowaæ
i realizowaæ wszystkie przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady, s³u¿¹ce wykonywaniu na³o¿onych na nie zadañ.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca kieruje pracami komisji, przy czym uprawnienia zastêpcy przewodnicz¹cego dotycz¹ tylko wewnêtrznego toku prac
komisji.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach plenarnych, w których dla ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
3. Komisja wy³ania ze swego grona przewodnicz¹cego i
zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.
§ 19
1. Posiedzenia komisji s¹ jawne. Uczestnicz¹cy w posiedzeniu komisji radni nie bêd¹cy jej cz³onkami, mog¹
zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
2. O terminie posiedzenia komisji powiadamia siê wszystkich cz³onków komisji, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku posiedzenia komisji podaje
siê do publicznej wiadomoci, poprzez wywieszenie
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim i na tablicach og³oszeñ
w Bytowie przy ul. Jana Paw³a II i ul. Ksiêdza Domañ-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 910

 2004 

skiego co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego Rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji jego obowi¹zki wykonuje zastêpca przewodnicz¹cego.
§ 21
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu w g³osowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê na
¿¹danie wnioskodawcy w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
§ 22

2. Zarz¹d gminy stanowi¹: burmistrz, jego zastêpcy i
cz³onkowie Zarz¹du.
Iloæ zastêpców i cz³onków Zarz¹du okrela odrêbna
uchwa³a Rady.
3. Zarz¹d gminy jest wybierany przez Radê Miejsk¹.
§ 27
Tryb pracy Zarz¹du gminy okrela regulamin uchwalony przez Radê, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do Statutu.
§ 28
Burmistrz, jego zastêpcy oraz cz³onkowie Zarz¹du
mog¹ byæ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru dokonanego uchwa³¹ Rady Miejskiej lub pe³niæ swe funkcje nieetatowo.
§ 29
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi za³¹cznik Nr 7 do Statutu.

Wnioski i opinie komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

CZÊÆ IV
POSTANOWIENIA SZCZEGÓ£OWE
DOTYCZ¥CE TWORZENIA SO£ECTW I OSIEDLI

§ 23

§ 30

1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela Rada w uchwale o powo³aniu
komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.

Rada tworzy, ³¹czy, dzieli oraz znosi jednostki pomocnicze w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami danej jednostki pomocniczej lub z ich
inicjatywy.
Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich
i ogólnych zebraniach mieszkañców osiedli.

§ 24
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu, a przynale¿noæ do klubu jest dobrowolna.
4. Inicjatywa powstania, jak i rozwi¹zania klubu podlega
zg³oszeniu przewodnicz¹cemu Rady.
5. Kluby dzia³aj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, kieruj¹c siê dobrem gminy.
§ 25
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu Rady w terminie 7 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwiska przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami.
4. Przewodnicz¹cy klubu radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w
terminie 7 dni od ich uchwalenia.
5. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
CZÊÆ III
Organy wykonawcze i zarz¹dzaj¹ce
§ 26
1. Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d gminy.

§ 31
Wykaz so³ectw gminy Bytów stanowi za³¹cznik Nr 8
do Statutu.
Wykaz osiedli stanowi za³¹cznik Nr 9 do Statutu.
§ 32
Szczegó³ow¹ organizacjê oraz zakres dzia³ania so³ectwa, osiedla okrela odrêbny statut ustanowiony przez
Radê, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
§ 33
Rada odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e so³ectwu nadaæ prawo
do korzystania z czêci mienia nale¿¹cego do gminy.
§ 34
Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom so³ectw i osiedli prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nienaruszone.
CZÊÆ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Zmiana niniejszego statutu wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹ w Bytowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Bytów
REGULAMIN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
W BYTOWIE
Komisja rewizyjna zwana dalej Komisj¹ jest organem
wewnêtrznym Rady Miejskiej w Bytowie.
I. Zadania Komisji
1. Kontrola dzia³alnoci zarz¹du gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.
2. Opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem
do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miejskiemu.
3. Wyra¿anie stanowiska w kwestiach przekazanych Komisji przez Radê.
4. Rozpatrywanie skarg dotycz¹cych zadañ lub dzia³alnoci Zarz¹du gminy, burmistrza miasta, kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy w zakresie zleconym przez Radê.
5. Podejmowanie inicjatyw uchwa³odawczych oraz
wszystkie inne zadania jakie nak³ada ustawa o samorz¹dzie gminnym.
II. Organizacja pracy Komisji
1. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, w których dla ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co
najmniej po³owa sk³adu Komisji.
2. Komisja wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Posiedzenia plenarne komisji s¹ jawne.
4. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci cz³onków komisji,
listê zaproszonych goci.
Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy obrad i osoba
sporz¹dzaj¹ca protokó³.
5. Komisja wy³ania ze swego grona przewodnicz¹cego i
zastêpcê przewodnicz¹cego zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. Odwo³anie przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego nastêpuje w trybie okrelonym w ust. 5.
7. Przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci zastêpca przewodnicz¹cego, zwo³uje i ustala porz¹dek obrad posiedzenia Komisji.
W przypadku braku przewodnicz¹cego i zastêpcy
przewodnicz¹cego Komisji, posiedzenie Komisji zwo³uje przewodnicz¹cy Rady.
8. Komisja dzia³a na podstawie zatwierdzonego przez
Radê Miejsk¹ rocznego planu pracy.
Komisja przedstawia Radzie projekt planu w terminie
do 28 lutego ka¿dego roku.
9. Za zgod¹ Rady, Komisja mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie pracy Komisji.
10. Zatwierdzony roczny plan pracy stanowi upowa¿nienie do przeprowadzenia ujêtych w nim czynnoci
kontrolnych.
11. Komisja sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w terminie do 28 lutego ka¿dego roku
za rok poprzedni.
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III. Tryb sprawowania kontroli

1. Komisja, dokonuj¹c kontroli z punktu widzenia interesu gminy, ma obowi¹zek braæ pod uwagê kryterium
legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci
kontrolowanych spraw.
2. O terminie i zakresie zamierzonej kontroli przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia na pimie burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej co najmniej 7 dni
przed jej rozpoczêciem.
3. Podstaw¹ do przeprowadzenia kontroli jest plan pracy Komisji zatwierdzony przez Radê oraz uchwa³a Komisji, która okrela:
a) osoby dokonuj¹ce kontroli (zespó³ kontrolny),
b) termin przeprowadzenia kontroli,
c) przedmiot, zakres kontroli.
4. Przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy zespo³u kontrolnego obowi¹zany jest okazaæ bez wezwania kierownikowi jednostki kontrolowanej upowa¿nienie podpisane przez przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej do przeprowadzenia kontroli.
5. Zespó³ kontrolny przeprowadza kontrolê zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem, a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
6. Zespó³ kontrolny uprawniony jest do:
 wstêpu do pomieszczeñ oraz obiektów jednostki
kontrolowanej,
 wgl¹du do akt i dokumentów jednostki kontrolowanej,
 zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów
za pokwitowaniem na pimie,
 wyst¹pienia z wnioskiem do przewodnicz¹cego
Rady o powo³anie bieg³ego do zbadania spraw
bêd¹cych przedmiotem kontroli,
 ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki
ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
 przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
7. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do:
 zapewnienia zespo³owi kontrolnemu w³aciwych
warunków lokalowych i technicznych, w tym mo¿liwoci sporz¹dzania kopii dokumentów na sprzêcie jednostki kontrolowanej,
 udostêpnienia dokumentów objêtych zakresem
kontroli,
 udzielania ustnych, b¹d na ¿¹danie zespo³u, pisemnych wyjanieñ lub owiadczeñ.
8. Z przebiegu kontroli zespó³ kontrolny sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u
oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba
przez niego upowa¿niona. Po jednym egzemplarzu
protoko³u otrzymuj¹ przewodnicz¹cy Rady, zarz¹d,
oraz kierownik kontrolowanej jednostki.
9. Protokó³ winien zawieraæ:
 ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
10. Komisja na najbli¿szym posiedzeniu od przeprowadzonej kontroli, zapoznaje siê ze sprawozdaniem zespo³u
kontrolnego z przeprowadzonej kontroli i podejmuje
uchwa³ê w sprawie wniosków pokontrolnych.
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11. W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje wród cz³onków zespo³u kontrolnego
podejrzenie o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej, przewodnicz¹cy
komisji niezw³ocznie powiadamia o tym burmistrza
oraz przewodnicz¹cego Rady, którzy po otrzymaniu
dowodów od zespo³u kontroluj¹cego, przedstawiaj¹
sprawê na najbli¿szej sesji Rady, celem rozstrzygniêcia o przekazaniu tej sprawy w³aciwym organom.
12. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej
mo¿e,w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania protoko³u z
kontroli, zg³osiæ pisemne wyjanienia lub zastrze¿enia do przewodnicz¹cego Rady.
13. Niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê.
IV. Postanowienia koñcowe
Rada mo¿e przekazaæ czêæ uprawnieñ kontrolnych innym powo³anym przez ni¹ komisjom z wyj¹tkiem spraw
dotycz¹cych wykonania bud¿etu gminy oraz spraw dotycz¹cych wystêpowania do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium zarz¹dowi gminy.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Bytów
REGULAMIN
OBRADOWANIA RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin okrela tryb obradowania Rady Miejskiej w
Bytowie na sesjach oraz tryb podejmowania uchwa³.
II. OBRADOWANIE
§2
Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady /quorum/.
§3
1. Rada odbywa sesje w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednak na wniosek przewodnicz¹cego Rady, Rada
mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym, wyznaczonym terminie tej samej sesji.
Mo¿e to nast¹piæ w szczególnoci ze wzglêdu na: niemo¿liwoæ rozpatrzenia na jednym posiedzeniu ca³oci spraw porz¹dku obrad, uzasadnione rozszerzenie
porz¹dku, potrzebê z³o¿enia dodatkowych materia³ów,
du¿¹ liczbê dyskutantów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie, b¹d rozstrzygniêcie spraw.
2. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzje o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w
trakcie obrad, wyznaczaj¹c nowy termin sesji lub przewidywany termin jej zwo³ania.
Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy
z przyczyn nieusprawiedliwionych opucili obrady, co
spowodowa³o ich przerwanie ze wzglêdu na brak quorum, odnotowuje siê w protokole sesji.

§4
Sesjê otwiera i prowadzi przewodnicz¹cy Rady, a w
razie jego nieobecnoci, wiceprzewodnicz¹cy wyznaczony przez przewodnicz¹cego.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§5
1. Otwarcie sesji nastêpuje przez wypowiedzenie przez
przewodnicz¹cego obrad formu³yOtwieram sesjê Rady
Miejskiej w Bytowie.
2. Po otwarciu sesji, przewodnicz¹cy obrad stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum, zamyka obrady i wyznacza
nowy termin sesji.
W protokole odnotowuje siê przyczyny, w zwi¹zku z
którymi sesja siê nie odby³a.
§6
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad, przewodnicz¹cy przedstawia porz¹dek obrad.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
§7
1. Na ka¿dej sesji przewiduje siê zg³oszenie interpelacji
przez radnych.
Interpelacje mo¿na sk³adaæ w terminie 7 dni przed sesj¹ na pimie.
2. Radni zg³aszaj¹ interpelacje w istotnych sprawach zwi¹zanych lub wynikaj¹cych z dzia³alnoci Rady.
Sk³adaj¹c interpelacje radni powinni formu³owaæ je jasno i zwiêle, w formie zapytania.
3. W miarê mo¿liwoci, a zw³aszcza w zale¿noci od charakteru spraw zwi¹zanych i bêd¹cych przedmiotem
interpelacji, burmistrz lub wyznaczone przez niego osoby udzielaj¹ na nie odpowiedzi niezw³ocznie lub pod
koniec sesji.
W przypadku niemo¿noci udzielenia odpowiedzi ustnej, wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dni licz¹c od dnia ich z³o¿enia.
Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied by³a przedmiotem
obrad Rady.
§8
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady zgodnie z
porz¹dkiem, przy czym w uzasadnionych wypadkach
mo¿e dokonywaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych jego punktów.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. W ci¹gu sesji przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu w
sprawie zg³oszenia wniosków w charakterze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
 stwierdzenia quorum,
 zamkniêcia listy dyskutantów,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zakoñczenia dyskusji,
 zamkniêciu listy kandydatów przy wyborze,
 wprowadzenia tajnego g³osowania,
 przeliczenia g³osów,
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 otwarcia, przerwania lub zamkniêcia sesji,
 utajnienia obrad,
 odes³ania sprawy do komisji Rady,
 g³osowania bez dyskusji,
 zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub
wycofania projektu uchwa³y.
4. Wnioski formalne przewodnicz¹cy obrad poddaje pod
g³osowanie cz³onków Rady po uprzednim dopuszczeniu w dyskusji jednego g³osuza i jednego g³osuprzeciw wnioskowi, po czym rozstrzyga siê sprawê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
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których wnioski nie zosta³y uwzglêdnione, mog¹ przedk³adaæ je na sesji.
III. PODEJMOWANIE UCHWA£
§ 14
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmuj¹c uchwa³y.
2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami. Rada podejmuje uchwa³y o charakterze proceduralno  formalnym i
uchwa³y problemowe.

§9

§ 15

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 10
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad, w tym zw³aszcza w odniesieniu do wszystkich radnych oraz osób
uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i trwania wyst¹pieñ na sesji.
3. W przypadku stwierdzenia, ¿e w wyst¹pieniu radny
odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza
przeznaczony dla niego czas, przewodnicz¹cy obrad
mo¿e przywo³aæ radnego poprzez formu³ê do rzeczy,
a po dwukrotnym przywo³aniu  odebraæ mu g³os.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady, wystêpuj¹cych na sesji.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom
sporód publicznoci, po uprzednim uzyskaniu zgody
Rady.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenie obrad przez osoby spoza rady, które zachowaniem swoim lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d
naruszaj¹ powagê sesji.

§ 16
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê (inicjatyw¹
uchwa³odawcz¹) mog¹ wyst¹piæ: przewodnicz¹cy
Rady, komisje Rady, kluby radnych, co najmniej 5 radnych, Zarz¹d gminy i burmistrz.
2. Projekty uchwa³ winny byæ przygotowywane przez
Zarz¹d gminy i zaopiniowane przez merytoryczn¹ komisjê Rady.
§ 17
1. Uchwa³y Rady powinny zawieraæ przede wszystkim:
 datê i tytu³,
 okrelenie zadañ i w miarê mo¿liwoci rodków ich
realizacji,
 okrelenie organów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz organów sprawuj¹cych nadzór nad jej
realizacj¹,
 termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz okrelenie jej
obowi¹zywania,
 przepisy przejciowe.
2. Uchwa³ê oznacza siê numeracj¹ kolejnoci uchwa³,
rokiem jej podjêcia, ze wskazaniem kolejnoci sesji
(np. I/3/90).
3. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy Rady lub wiceprzewodnicz¹cy Rady, który obradom przewodniczy³.
4. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje
wraz z protoko³em sesji.

§ 12

IV. TRYB POSTÊPOWANIA

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy obrad koñcz¹c sesjê, wypowiada formu³ê zamykam sesjê Rady Miejskiej w Bytowie. Czas od otwarcia sesji
do jej zakoñczenia uznaje siê za czas trwania sesji.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 18

§ 13
1. Z ka¿dej sesji Wydzia³ Organizacyjny sporz¹dza protokó³, stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu sesji i podejmowanych rozstrzygniêæ.
Do protoko³u do³¹cza siê uchwa³y oraz listy obecnoci
radnych i osób zaproszonych.
2. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du w siedzibie biura Rady
na 7 dni przed ka¿d¹ nastêpn¹ sesj¹. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, o których
uwzglêdnieniu decyduje przewodnicz¹cy Rady. Radni,

Rada podejmuje uchwa³y w sposób okrelony przepisami ustawy o samorz¹dzie gminnym i postanowieniami
niniejszego regulaminu.
§ 19
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów jest to wiêkszoæ g³osówza
od g³osówprzeciw.
W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw,
nale¿y przyj¹æ, i¿ ze wzglêdu na brak wymaganej wiêkszoci g³osów wniosek lub kandydatura nie zosta³a
przyjêta.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nych
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady
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oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za wnioskiem,
przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owy najbli¿sz¹.
§ 20
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano za, przeciw oraz wstrzymuj¹ce siê.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady.
Sposób g³osowania okrela siê oddzielnie dla ka¿dego g³osowania.
§ 21
G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy Rady
przy pomocy wiceprzewodnicz¹cych, natomiast g³osowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji sporód radnych komisja skrutacyjna.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 22
1. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Bytów
REGULAMIN
PRACY ZARZ¥DU MIEJSKIEGO W BYTOWIE
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Zarz¹d Miejski w Bytowie, zwany dalej Zarz¹dem jest
organem wykonawczym gminy Bytów.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) burmistrz jako przewodnicz¹cy Zarz¹du,
2) dwóch zastêpców burmistrza,
3) dwóch cz³onków Zarz¹du.
§2
1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady Miejskiej w Bytowie i
zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowi Rada, w tym zw³aszcza przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
3) ustalanie planu wykonywania bud¿etu, informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem, a zw³aszcza:
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania
inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej sumy ustalonej corocznie przez Radê,
b) zaci¹ganie po¿yczek i kredytów krótkoterminowych do wysokoci nie przekraczaj¹cej wielkoci ustalonej przez Radê na dany rok bud¿etowy,

5) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez
Radê,
6) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporów s¹dowych,
7) organizowanie przetargów publicznych,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
10) okrelanie zakresu, w jakim burmistrz mo¿e powierzyæ w swoim imieniu prowadzenie spraw gminy sekretarzowi miasta,
11) wykonywanie zadañ zleconych, okrelonych odrêbnymi przepisami,
12) wydawanie zarz¹dzeñ porz¹dkowych w trybie art. 41
ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
13) przygotowywanie projektu bud¿etu,
14) przedk³adanie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, Radzie projektu bud¿etu
wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami zarz¹du.
§3
Zarz¹d odpowiada za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy.
II. Tryb pracy
§4
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du  burmistrz organizuje pracê
Zarz¹du.
2. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zawiadamia w sposób ustalony cz³onków Zarz¹du o terminach posiedzeñ oraz
porz¹dku obrad.
3. Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy burmistrz lub zastêpcy burmistrza, w razie jego nieobecnoci.
4. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê jawnie, oznacza to,
¿e w pracach zarz¹du uczestnicz¹ bez prawa g³osowania: sekretarz i skarbnik miasta oraz osoby zaproszone
przez przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§5
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz
w miesi¹cu.
2. Zarz¹d mo¿e odbywaæ posiedzenia oraz podejmowaæ
uchwa³y w obecnoci co najmniej trzech cz³onków Zarz¹du.
§6
1. Zarz¹d rozstrzyga sprawy na posiedzeniach podejmuj¹c uchwa³y.
2. Uchwa³y podejmuje siê w sprawach proceduralnych i
problemowych.
Uchwa³y podejmowane w sprawach problemowych
przygotowywane s¹ jako dokumenty odrêbne przez
Wydzia³y Urzêdu, których dotycz¹.
Kopie uchwa³ s¹ przekazywane do Wydzia³u Organizacyjnego w formie za³¹czników do protoko³ów.
Na kopiach przekazywanych do Wydzia³u Organizacyj-
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nego winna znajdowaæ siê piecz¹tka radcy prawnego
z adnotacj¹ o braku zastrze¿eñ prawnych do uchwa³y.
3. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia.
§7
1. Uchwa³a zarz¹du powinna zawieraæ przede wszystkim:
 datê i tytu³,
 rozstrzygniêcie merytoryczne, rodki na jej realizacjê,
 okrelenie osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie
oraz organ b¹d osobê sprawuj¹c¹ nadzór nad jej
wykonaniem,
 termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz okres jej obowi¹zywania,
 przepisy przejciowe.
§8
1. Zarz¹d podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§9
1. Posiedzenia zarz¹du s¹ protoko³owane. Protokó³ spisuje pracownik Wydzia³u Organizacyjnego.
2. Na kolejnym posiedzeniu zarz¹du nastêpuje przyjêcie
protoko³u z poprzedniego posiedzenia.
3. Za prawid³owe sporz¹dzenie protoko³u odpowiedzialny jest sekretarz miasta.
4. Protokó³ posiedzenia podpisuj¹ przewodnicz¹cy posiedzenia, sekretarz miasta i protokolant.
5. Protokó³ powinien zawieraæ:
 numer, czas i miejsce posiedzenia,
 stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
 nazwiska nieobecnych cz³onków zarz¹du z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
 przyjêty porz¹dek posiedzenia,
 przebieg posiedzenia oraz treæ wyst¹pieñ uczestników posiedzenia, teksty zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
 fakt zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
 numer i treæ postanowieñ uchwa³ zarz¹du,
 przebieg g³osowania z wyszczególnieniem g³osów
za, przeciw, i wstrzymuj¹cych siê.
Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy Bytów
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
SPÓ£KI PRAWA HANDLOWEGO
1. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunalne
Spó³ka z o.o. w Bytowie ul. Dworcowa 17a
2. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Bytowie ul. Przemys³owa 4
3. Wodoci¹gi Miejskie
Spó³ka z o.o. w Bytowie ul. Mickiewicza 1
4. Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. w Bytowie ul. Gdañska 49
ZAK£ADY BUD¯ETOWE
1. Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych
w Bytowie ul. Dworcowa 17

2. Miejski Dom Kultury
w Bytowie ul. Wojska Polskiego 12
3. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Bytowie ul. Mickiewicza 13
4. Zarz¹d Kompleksu Zamkowego
w Bytowie ul. Zamkowa 2
5. Przedszkole nr 1
w Bytowie ul. Mieros³awskiego 2
6. Przedszkole nr 3
w Bytowie ul. 1-go Maja 17
7. Przedszkole nr 4
w Bytowie ul. S³oneczna 6
JEDNOSTKI BUD¯ETOWE
1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Bytowie ul. Mi³a 26
2. Biblioteka Miejska
w Bytowie ul. Zamkowa 2
3. Gimnazjum nr 1
w Bytowie ul. Mieros³awskiego 9
4. Gimnazjum nr 2
w Bytowie ul. Sikorskiego 37
5. Szko³a Podstawowa nr 1
w Bytowie ul. Mieros³awskiego 9
6. Szko³a Podstawowa nr 2
w Bytowie ul. Domañskiego 13
7. Szko³a Podstawowa nr 3
w Bytowie ul. Sikorskiego 37
8. Szko³a Podstawowa nr 5
w Bytowie ul. M³yñska 17
9. Szko³a Podstawowa w Niezabyszewie
10. Szko³a Podstawowa w Gostkowie
11. Szko³a Podstawowa w Pomysku Wielkim
12. Szko³a Podstawowa w Rekowie
13. Przedszkole nr 2 w Bytowie ul. Bauera 9
14. Przedszkole w Gostkowie
15. Przedszkole w Niezabyszewie
16. Przedszkole w Pomysku Wielkim
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy Bytów
WYKAZ SO£ECTW GMINY BYTÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D¹bie
Gostkowo
Grzmi¹ca
M¹drzechowo
Mokrzyn
Niezabyszewo
P³otowo
Pomysk Ma³y
Pomysk Wielki
Rekowo
Rzepnica
Udorpie
Sier¿no
wi¹tkowo
Z¹binowice
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Za³¹cznik Nr 9
do Statutu Gminy Bytów
WYKAZ OSIEDLI MIASTA BYTOWA

Nr
Osiedla

1

2
3

4
5

Nazwa ulicy
Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Chojnicka, Derdowskiego, Dworcowa, Drzyma³y, Jana
Paw³a II, Kochanowskiego, Krótka, Lêborska, 11 Listopada, 1 Maja, Mickiewicza, M³yñska,
Ogrodowa, Parkowa, Plac Kardyna³a Wyszyñskiego, Plac Krofeya, Podzamcze, Prosta,
Rycerska, Rzemielnicza, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokocielna, Stobnicka,
Szeroka, Szkolna, ródmiejska, Tartaczna, W¹ska, Wojska Polskiego, Wolnoci, Zamkowa,
Zau³ek Drozdowy, Zau³ek S³owiczy, Zielona.
Cicha, Harcerska, Kiliñskiego, Ko³³¹taja, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Kociuszki,
Ma³achowskiego, Mieros³awskiego, Naruszewicza, Niemcewicza, Rac³awicka, Rejtana, Staszica,
Styp-Rekowskiego, Trembeckiego.
Domañskiego, Dzia³kowa, Gdañska, Górna, Mi³a, Pochy³a, Pogodna, S³oneczna, Wery, Zwyciêstwa, w. Filipa Neri.
Broniewskiego, Ceynowy, D¹browskiej, Dunikowskiego, Ga³czyñskiego, Jeziorna, Kolonia
Jeziorki, Kruczkowskiego, Majkowskiego, Mostnika, Na³kowskiej, Przemys³owa, Sêdzickiego,
Staffa, Szenwalda, Przerwy-Tetmajera, Tuwima, Wybickiego, Wyspiañskiego.
Bydgoska, Dworzec, K¹pielowa, Kwiatowa, Lena, £¹kowa, Miastecka, Nad Boruj¹, Polna,
Stary Dworzec, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Wie¿a Wodna.
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UCHWA£A Nr XXXII/314/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 6 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracynej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
art. 18 i 19 ust. 1 lit. c 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 art. 29 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r.
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1994 r. Nr 89, poz. 415 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzieuchwala, co nastêpuje:
§1

1)
2)
3)
4)

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci nie objête op³at¹ skarbow¹ wykonywane przez organy podleg³e Radzie Miejskiej w Redzie w wysokoci:
od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 50 z³,
za dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej
 25 z³,
za wydanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 100 z³,
za przeprowadzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u  40 z³,

5) za wykonanie na ¿¹danie obywatela kserokopii dokumentu
 1 z³ za ka¿d¹ stronê.
§2
Op³ata adminisrtacyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie
Urzêdu Miasta w Redzie z chwil¹ z³o¿enia wniosku o wykonanie czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w
Redzie.
§4
Postanowienia zawarte w § 1 pkt 1 i 2 przestaj¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2002 r.
§5
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XVII/134/95 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej na terenie Gminy Reda,
2) Nr XXV/258/2000 Rady Miasta w Redzie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 20 wrzenia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim a Dyrektorem Pomorskiego Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia w Gdañsku w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru zak³adów opieki zdrowotnej.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (j.t.: Dz. U. z
2001 r. Nr 80, poz. 872), ustala siê, co nastêpuje:
§1
Wojewoda Pomorski, zwany dalej Wojewod¹ powierza Dyrektorowi Pomorskiego Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia w Gdañsku, zwanemu dalej Dyrektorem, a
Dyrektor przyjmuje do realizacji zadania w zakresie prowadzenia rejestru zak³adów opieki zdrowotnej maj¹cych
siedzibê na obszarze województwa pomorskiego, okrelone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1990 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.).
§2
Dyrektor ponosiæ bêdzie odpowiedzialnoæ wynikaj¹c¹ z przepisów prawa w przypadku za³atwiania powierzonych spraw z naruszeniem przepisów powo³anej w § 1
Ustawy.
§3
1. Nadzór nad prawid³owym wykonywaniem powierzonych zadañ sprawuje Wojewoda Pomorski.
2. Wojewoda lub upowa¿niony przez niego pracownik Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku maj¹
prawo okresowego wgl¹du do akt spraw za³atwianych
na podstawie niniejszego porozumienia.
3. Z realizacji powierzonego zadania Dyrektor zobowi¹zany jest sporz¹dzaæ coroczne sprawozdania i przekazywaæ je do koñca I kwarta³u Wojewodzie.
§4
Ustala siê, ¿e w zwi¹zku z realizacj¹ niniejszego porozumienia przy za³atwianiu spraw stosuje siê stempel podpisowy w nastêpuj¹cym brzmieniu:

z up. Wojewody Pomorskiego
(imiê i nazwisko)
Dyrektor Pomorskiego Centrum
Organizacji Ochrony Zdrowia w Gdañsku.
§5
1. rodki finansowe na realizacjê powierzonych zadañ
zapewnia Wojewoda w ramach bud¿etu przyznawanego corocznie dla Pomorskiego Centrum Organizacji
Ochrony Zdrowia w Gdañsku.
2. W zwi¹zku z realizacj¹ powierzonego zadania Dyrektor
dokona odpowiedniej zmiany organizacji wewnêtrznej
Pomorskiego Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia
w Gdañsku.
§6
1. Porozumienie niniejsze strony zawieraj¹ na czas nieokrelony.
2. Za zgod¹ stron porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane lub
zmienione w ka¿dym czasie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je rozwi¹zaæ za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem dokonanym na pimie.
4. W przypadku ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa
oraz zasad porozumienia Wojewoda mo¿e rozwi¹zaæ
porozumienie w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika
2001 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej strony.
Dyrektor
Pomorskiego Centrum
Organizacji Ochrony
Zdrowia
M. Merkisz

Wojewoda
wz. Wojewody Pomorskiego
E. G³ombiewski
II Wicewojewoda
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