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929
UCHWA£A Nr XXVII/147/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 13 lutego 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm: z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr
95, poz. 1041) oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón.zm.) Rada
Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:

§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci
zgodnie z za³. Nr 1*.

6.398.711 z³

§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
zgodnie z za³. Nr 2*.

7.384.414 z³

§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu gminy:
1. Przychody w wysokoci
1.103.203 z³
w tym:
 § 952  przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
1.103.203 z³
2. Rozchody w wysokoci
117.500 z³
w tym:
 § 992 sp³ata otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
117.500 z³
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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§4

930

Ustala siê plan przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³.
Nr 3*.

UCHWA£A Nr XXVII/150/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 13 lutego 2001 r.

§5

w sprawie zastrze¿enia herbu Gminy Dziemiany do wy³¹cznej dyspozycji organów Gminy.

Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, a mianowicie:
 dochody w wysokoci 61.800 z³
 wydatki w wysokoci 76.000 z³
zgodnie z za³. Nr 4*.
§6
Tworzy siê rezerwy bud¿etowe ogó³em w wysokoci
115.000 z³
w tym:
1) rezerwê ogóln¹ 20.000 z³
2) rezerwê na inwestycje 95.000 z³

Na podstawie art. 2, art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Zastrzega siê herb Gminy Dziemiany do wy³¹cznej dyspozycji organów Gminy realizuj¹cych zadania publiczne.

§7

§2

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du gminnego ustawami wysokoci
210.670 z³
zgodnie z za³. Nr 5*.

Winni naruszenia niniejszej uchwa³y podlegaj¹ odpowiedzialnoci na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.

§8
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³. Nr 6*.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów i
po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy do wysokoci 100.000 z³.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
do sp³at zobowi¹zañ d³ugoterminowych gminy.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym samorz¹du gminnego.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

931
UCHWA£A Nr XXIV/163/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 14 lutego 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XVI/101/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Gardei.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Gardei stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/101/2000
Rady Gminy w Gardei z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy
w Gardei w § 6 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dotychczasowy punkt 26. Kierowca mechanik  1/3
etatu otrzymuje nowe brzmienie: Koordynator ochrony przeciwpo¿arowej  1/3 etatu.
2. Wprowadza siê nowy pkt 27. Kierowca mechanik 
1/3 etatu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
Pozosta³a treæ zmienionej uchwa³y zostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

932
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jaros³awa
Iwaszkiewicza w Lêborku zadañ powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5,
art. 20 a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 ze zm.) pomiêdzy:
Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu  Witold Piórkowski
2. Cz³onek Zarz¹du Powiatu  Andrzej Bladoszewski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Miros³awa Markiewicz
zwanym dalej POWIERZAJ¥CYM
a Zarz¹dem Miasta Lêborka, reprezentowanym przez:
1. Burmistrza Miasta  Jana Przychodê
2. Skarbnika Miasta Lêborka  Arletê Ba³on
zwanym dalej PRZYJMUJ¥CYM
zosta³o zawarte porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lêborku zwanej dalej
Bibliotek¹  powierza siê wykonywanie zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu lêborskiego w
woj. pomorskim, okrelonych w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2,
4, 5 ustawy o bibliotekach w zakresie ujêtym w za³¹czniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. Szczegó³owy wykaz zadañ, o których mowa w ust. 1,
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2

biblioteki powiatowej na rok 2001 wynosi 5.000 z³.
2. rodki, o których mowa w ust. 1 zostan¹ przekazane
na konto Urzêdu Miasta Bank Big BG S.A. I Oddzia³
Wejherowo 11602097  67788000 w terminie 14 dni
od podpisania porozumienia.
3. Podstaw¹ realizacji zadañ Biblioteki Powiatowej jest
plan zadañ ujêty w za³¹czniku nr 1.
4. Dyrektor Biblioteki za porednictwem Przyjmuj¹cego
sk³ada Powierzaj¹cemu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w terminie do 31.01.2002 r. zgodnie z zasadami okrelonymi w Ustawie o finansach publicznych.
5. Na wniosek Powierzaj¹cego Dyrektor Biblioteki za porednictwem Przyjmuj¹cego sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania funkcji powiatowej biblioteki publicznej.
6. Powierzaj¹cy ma prawo wgl¹du w dokumenty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lêborku w czêci dotycz¹ce jej dzia³alnoci jako powiatowej biblioteki publicznej.
§3
1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej s¹ wykonywane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec samorz¹du powiatowego ponosi dyrektor Biblioteki, a za prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej  g³ówny ksiêgowy Biblioteki.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony do 31
grudnia 2001 r.
2. O zawarciu porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna
w Lêborku poinformuje Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku.
§5
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
Burmistrz Miasta
J. Przychoda
Skarbnik
Miasta Lêborka
A. Ba³on

Skarbnik Powiatu
M. Markiewicz
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
A. Bladoszewski

1. Wielkoæ rodków finansowych na realizacjê zadañ
Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2001 r.
Za³¹cznik nr 1 obejmuje zakres przyjêtych przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku
obowi¹zków w ramach zadañ zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lêborku
Cel: Koordynacja dzia³alnoci sieci bibliotek publicznych powiatu lêborskiego w 2001 r.

Lp.
1.

Zakres zadañ
Zapewnienie dostêpu do literatury naukowej,
popularnonaukowej, zbiorów audiowizualnych
i multimedialnych na terenie powiatu

Forma

Termin

gromadzenie
i udostêpnianie
zbiorów

ca³y rok

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2.

Porednictwo w zakresie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych na terenie powiatu

wypo¿yczenia
zbiorów

3.

Organizacja szkoleñ i doskonalenia zawodowego
dla pracowników merytorycznych bibliotek
publicznych w powiecie

szkolenia
konferencje

4.

Instrukta¿ i pomoc metodyczna bibliotek
publicznych na terenie powiatu

konsultacje

ca³y rok

5.

Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji
bibliotek, sieci bibliotecznych, us³ug bibliotecznych oraz prawa bibliotecznego

konsultacje

ca³y rok

6.

Doradztwo w zakresie inwentaryzacji i selekcji
zbiorów

konsultacje

wg potrzeb

7.

Kszta³towanie powiatowej sieci komputerowej
oraz tworzenie i udostêpnianie w³asnych
komputerowych baz danych

wdra¿anie
oprogramowania
i udostêpnianie
baz danych

Organizacja imprez kulturalnych o charakterze
ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorz¹dowym w realizowaniu lokalnych programów
kulturalno  owiatowych

konferencje
spotkania literackie

8.

933
UCHWA£A Nr 208/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ek nr 24/4-5
we wsi Niepoczo³owice.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ka nr ew. 24/4-5 we wsi Niepoczo³owice o powierzchni 0,3970 ha, przeznaczone dotychczas w
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia na funkcjê upraw rolnych  przeznacza siê aktualnie na funkcjê rekreacyjn¹ w formach zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem RE);

ca³y rok

marzec-wrzesieñ

ca³y rok
maj, zgodnie
z planami pracy
placówek

1.1.Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci: 10 m
i 35 m od granicy miêdzy dz. nr ew. 24/5 i lasu dz. nr
ew. 24/8;
b) maksymalny procent zabudowy 15%;
c) proporcje rzutu budynków: 1:1,25, 1:1,5 lub 1:2;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 6,5 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym;
f) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu;
g) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks.
0,5 m od poziomu gruntu;
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
i) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe;
j) nie dopuszcza siê wybudówek i lukarn;
k) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21° do 30°, dla pozosta³ych form od 40° do 50° ;
l) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji;
m) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu;
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n) nie dopuszcza siê budowy gara¿y i budynków gospodarczych;
o) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dz. nr ew. 24/3;
b) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ki
w³asnej w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz lokalizacji indywidualnego ujêcia wody, jako rozwi¹zania tymczasowego;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ; do projektu
budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków;
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
d) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
g) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora;
h) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji
1.4.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
a) obszar znajduje siê w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i
ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;
b) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114;
c) zakazuje siê zmiany kierunku odp³ywu wód powierzchniowych,

d) zakazuje siê zasypywania istniej¹cego obszaru stale
podmok³ego,
e) dopuszcza siê wybagrowanie czêci terenu stale
podmok³ego w celu ukszta³towania stawu,
f) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego i lenego;
g) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%;
h) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 30% ogólnej jego powierzchni, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi i spójnymi z przyleg³ym obszarem lenym,
i) nale¿y wprowadziæ sta³e uk³ady zieleni wzd³u¿ brzegów obszaru stale podmok³ego.
1.5.Ustalenia inne:
a) dopuszcza siê podzia³ dzia³ki wg rysunku w za³¹czniku graficznym uchwa³y;
b) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 pkt 2 uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
a) na obszarze objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny o ró¿nych funkcjach  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach;
b) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych
tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,3970 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene, zgodnie z
powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia 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 Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
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d) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/19/90
Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt a, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

934
UCHWA£A Nr 210/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla czêci dzia³ki
nr ew. 168 we wsi Mi³oszewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Czêæ dzia³ki nr ew. 168 w wsi Mi³oszewo o powierzchni
0,74 ha, przeznaczona dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia na funkcjê upraw rolnych  przeznacza siê aktualnie na funkcjê mieszkaniow¹ w zabudowie bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem
MN) oraz na funkcje obs³ugi komunikacyjnej  drogê
dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
1.1.Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
 35 m od zewnêtrznej krawêdzi drogi dz. nr ew. 74;
 75 m od zewnêtrznej krawêdzi drogi dz. nr ew. 74;
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 4 m od linii rozgraniczaj¹cej tereny dzia³ek o nr
ew. 167 i 168;
 34 m od linii rozgraniczaj¹cej tereny dzia³ek o nr
ew. 167 i 168;
b) obiekt mieszkalny nale¿y dowi¹zaæ kompozycyjnie
do istniej¹cej zabudowy dz. nr 167 tak by ca³oæ
stanowi³a w odbiorze zespó³ podobny w proporcjach i gabarytach do tradycyjnej zagrody rolniczej;
c) maksymalny procent zabudowy 25%;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz
poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 10 m;
f) maksymalna wysokoæ posadzki parteru 0,6 m od
najwy¿szego poziomu terenu;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe;
i) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych;
j) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21° do 30°, dla pozosta³ych form od 40° do 50°;
k) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ oraz materia³ami
dachówko podobnymi takimi jak: blachodachówka, dachówka cementowa, z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej;
l) nie dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych
oraz budynków gospodarczych;
m) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
n) obiekt powinien nawi¹zywaæ do cech architektury
regionalnej  obiektów gospodarczych typu stodo³a; stosowanie form prostych; do wykoñczenia
elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie
jak: drewno, kamieñ oraz ceg³ê i materia³y ceramiczne ceg³o podobne takie jak klinkier; dopuszcza siê wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania
sidingu;
o) nakaz opracowania indywidualnego projektu architektonicznego, który winien zawieraæ znacz¹ce elementy architektury regionalnej i winien byæ uzgodniony przez Zarz¹d Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach. Zabudowa winna tworzyæ
za³o¿enie siedliska rolniczego z odpowiednimi uk³adami zadrzewieñ i zakrzewieñ.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ o symbolu na planie K,
b) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹-
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czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu
budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni);
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
d) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
g) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora;
h) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
i) elementy infrastruktury technicznej zwi¹zanej z planowan¹ zabudow¹ powinny znajdowaæ siê poza
granicami pasa drogowego drogi dz. nr ew. 74
1.4.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
a) obszar znajduje siê w zasiêgu Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego oraz Zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego Dolina £eby, na którym obowi¹zuj¹
zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;
b) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114;
c) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%;
e) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 30% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi.
1.5.Ustalenia inne
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ki wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
b) dopuszcza siê scalanie dzia³ek bêd¹cych we w³adaniu tego samego w³aciciela  min. pow. dzia³ki
3000 m2;
c) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;

d) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 pkt 2 uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
a) na obszarze objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych
tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,74 ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia 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 Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych przepisami szczególnymi,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/19/90
Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5a, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
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935
UCHWA£A Nr 211/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla dzia³ek nr ew.
184/35  37 we wsi Lewino.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ki o nr ew. 184/35-37 w Lewinie o ³¹cznej powierzchni 0,1646 ha, przeznaczona dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia na funkcjê upraw rolnych 
przeznacza siê aktualnie na rekreacjê w formach zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem RE).
1.2.Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny procent zabudowy 15%;
b) proporcje rzutu budynków: 1:1,5 lub 1:1,25;
c) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 8 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym;
e) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu;
f) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe;
g) kalenica g³ówna dachu prostopad³a do drogi dz.
nr ew. 13/2;
h) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych;
i) dopuszczalne spadki dachów od 45° do 50°;
j) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks.
0,5 m od poziomu gruntu;
k) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
l) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
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wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji;
m) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu;
n) nie dopuszcza siê budowy gara¿y i budynków gospodarczych;
o) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dz. nr ew. 184/38, 184/32 oraz 13/2;
b) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz lokalizacji indywidualnego ujêcia wody, jako
rozwi¹zania tymczasowego;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej; do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ; do
projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca
zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni);
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
d) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
e) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora;
f) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
1.4.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
a) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
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b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65%;
c) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 40% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi.
1.5.Ustalenia inne:
a) dopuszcza siê scalenia dzia³ek nale¿¹cych do tego
samego w³aciciela, min. wielkoæ dzia³ek po scaleniu 1000 m2;
b) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich;

Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5a, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y. Ustaleniami
planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³.
graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 pkt 2 uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
a) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny o ró¿nych funkcjach  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach;
b) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych
tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,1646 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia 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 Lini,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/19/90

936
UCHWA£A Nr 212/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 14/32-39; 14/4243, 14/45-49, 14/51-54, 14/55 (obecnie 14/64-65),
14/56-57, 14/58 (obecnie 14/66-68), 14/60-62 we wsi Lewino.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ki nr ew. 14/32-39; 14/42-43, 14/45-49, 14/51-54,
14/55 (obecnie 14/64-65), 14/56-57, 14/58 (obecnie
14/66-68), 14/60-62 we wsi Lewino o ³¹cznej powierzchni 2,0662ha, przeznaczona dotychczas w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
Gminy Linia na funkcjê upraw rolnych  przeznacza siê
aktualnie na:
a) rekreacjê w formach zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem RE);
b) obs³ugê komunikacyjn¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3, K4);
c) elektroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE).
1.1.Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny procent zabudowy 15%;
b) budynki nale¿y sytuowaæ szczytem do dróg K4, K1;
c) proporcje rzutu budynków zbli¿one do: 1:1,5 lub
1:1,25;
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d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 6,5 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym;
f) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu;
g) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks.
0,5 m od poziomu gruntu;
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
i) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe;
j) nie dopuszcza siê wybudówek i lukarn;
k) dopuszczalne spadki dachów od 45° do 50°;
l) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ lub ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³opodobne, takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji;
m) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykoñczenia elewacji i dachu;
n) nie dopuszcza siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych;
o) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
K1, K2, K3, K4;
b) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê -ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu
budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni);
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
d) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
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e) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
h) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
1.4.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
a) zakaz zmiany kierunku odp³ywu wód powierzchniowych,
b) zakaz zasypywania istniej¹cego rowu melioracyjnego,
c) zakaz budowy tam lub innych przegród w poprzek
rowu bez zgody jego w³aciciela oraz wszystkich
w³acicieli posesji le¿¹cych wzd³u¿ rowu, a nara¿onych na zmiany stosunków wodnych w granicach ich dzia³ek,
d) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114;
e) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
f) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65%;
g) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 25% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi.
1.5.Ustalenia inne:
a) min. wielkoæ podzia³u dzia³ek dopuszcza siê scalenia dzia³ek nale¿¹cych do jednego w³aciciela,
min. wielkoæ dzia³ek po scaleniu 1000 m2;
b) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym nr 1 i nr 2 niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹czników graficznych.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w 2 uchwa³y Nr 42/VI/III/99 Rady
Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
a) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednora-
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zowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2,0662 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
1)

2)
3)

4)
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Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w 1 zmian wprowadzonych niniejsza uchwa³¹.
§6

Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/19/90
Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt a, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

937
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 3/2001
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 24 maja 2001 r.
w sprawie zamkniêcia po³owów paszowych szprota w
2001 r.
Na podstawie art. 39 b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 ze zm.),
w zwi¹zku z § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie okrelenia ogólnego dopuszczalnego po³owu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz
spoosbnu i warunków podzia³u ogólnego dopuszczalnego po³owu na kwoty po³owowe (Dz. U. Nr 13, poz. 119),
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Z uwagi na wy³owienie ponad 90% ogólnego dopuszczalnego po³owu szprota, zamyka siê po³owy paszowe

tego gatunku w polskich obszarach morskich, do koñca
2001 r.
§2
Zarz¹dzenie porz¹dkowe podlega og³oszeniu poprzez
opublikowanie w drodze obwieszczeñ, w portach i drog¹
radiow¹.
§3
Niniejsze zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
p.o. Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk
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UCHWA£A Nr XXXII/240/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 lipca 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 wrzenia 2001 r.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
dniu 23 wrzenia 2001 r. tworzy siê obwód g³osowania:
 numer obwodu  14,
 granice obwodu  Szpital Rejonowy  obwód zamkniêty,
 siedziba obwodowej komisji wyborczej  Szpital
Rejonowy 77-100 Bytów ul. Lêborka 13.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

939
UCHWA£A Nr XXXII/243/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/63/95 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
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zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia
zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.), Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VIII/63/95 Rady Miejskiej w Bytowie z
dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule uchwa³y po wyrazach poza miejscem sprzeda¿y, dodaje siê wyrazy jak i w miejscu sprzeda¿y,
2) dotychczasow¹ treæ w § 1 oznacza siê jako ust. 1,
3) w § 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Ustala siê liczbê punktów podawania napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wy³¹czeniem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y dla miasta i gminy Bytów w iloci 35 punktów sprzeda¿y.
4) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Odleg³oci te powinny byæ mierzone najkrótszym
szlakiem komunikacyjnym (pieszym lub samochodowym) od wejæ g³ównych budynków.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

940
UCHWA£A Nr VIII/50/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/8/91 Rady Gminy Ustka w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 11b
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,:
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w
zwi¹zku z § 30 Statutu Gminy Ustka (uchwa³a Nr I/7/96
Rady Gminy w Ustce z dnia 14 lutego 1996 r.) uchwala
siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

W Za³¹czniku Nr 1 Uchwa³y Nr II/8/91 Rady Gminy w
Ustce z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustka, ze zmianami wprowadzonymi uchwa³ami: Nr I/7/96 Rady Gminy Ustka z dnia 14 lutego 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 11, poz. 44) i Nr VII/73/97
Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. Urz.
Województwa S³upskiego Nr 3, poz. 8) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 3 dodaje siê § 3a w brzmieniu:
§ 3a. 1. Gmina posiada swój herb, wed³ug opisu:
 na tarczy dwudzielnej w pas (poziomo),
w polu górnym b³êkitnym ³ód z³ota z ¿aglami srebrnymi, w polu dolnym czerwonym na k³osie zbo¿a konik polny zielony.
2. Barwy gminy okrela jej flaga, wed³ug opisu:
 na p³acie prostok¹tnym sk³adaj¹cym siê
z dwóch równoleg³ych pasów jednakowej szerokoci  czerwonego i b³êkitnego, w uk³adzie poziomym, herb gminy
umieszczony centralnie (proporcje flagi
5:8).
3. Wzór graficzny herbu i flagi gminy stanowi
Za³¹cznik Nr 7 do Statutu Gminy Ustka, o
treci okrelonej w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Zasady u¿ywania herbu i barw gminy okrela rada w odrêbnej uchwale..
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium gminy Ustka,
2) radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Ustka,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady
Gminy Ustka,
4) komisji rewizyjnej  rozumie siê przez to Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Ustka,
5) zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Gminy Ustka,
6) przewodnicz¹cym rady  rozumie siê przez to Przewodnicz¹cego Rady Gminy Ustka,
7) urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
Ustka,
8) wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
Ustka,
9) statucie  rozumie siê przez to Statut Gminy Ustka.,
3) skrela siê w ca³oci zapisy § 13 i nadaje siê mu nowe
brzmienie:
§ 13.1. Organami gminy s¹ rada gminy i zarz¹d
gminy.
2. Dzia³alnoæ organów gminny jest jawna.
3. Ograniczenia jawnoci dzia³alnoci organów gminy mog¹ wnikaæ wy³¹cznie z ustaw.
4. Ka¿dy pe³noletni obywatel ma prawo wstêpu na sesje rady oraz na posiedzenia komisji rady.
5. Przepisów ust. 4 nie stosuje siê w przypadku wy³¹czenia jawnoci obrad sesji lub jej
czêci albo posiedzeñ komisji rady lub ich
czêci na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 940, 941

 2068 

6. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje
dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji rady, w tym komisji rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ zarz¹du,
4) Rejestr uchwa³ rady i uchwa³ zarz¹du,
5) Rejestr wniosków komisji rady,
6) Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 mog¹ byæ
udostêpnione wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Gminy na stanowisku ds. obs³ugi rady gminy i zarz¹du
gminy w czasie pracy urzêdu.
8. Z dokumentów wymienionych w ust. 6 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ wy³¹cznie w Urzêdzie
Gminy i asycie pracownika Urzêdu Gminy.
9. Uprawnienia okrelone w ust. 7 i 8 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez radê, zarz¹d lub komisjê uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
10. W razie odmowy udostêpnienia dokumentów, o
których mowa w ust. 6 obywatelowi s³u¿y prawo
wniesienia skargi do Rady Gminy Ustka.
11. W razie zakazu wstêpu na obrady sesji rady lub
posiedzenia komisji rady obywatelowi s³u¿y prawo wniesienia skargi do Wojewody Pomorskiego..
4) w § 21 skrela siê ust. 4,
5) w § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Wynagrodzenie wójta ustala rada na wniosek przewodnicz¹cego rady..
6) § 31 otrzymuje brzmienie:
§ 31. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
statucie maj¹ zastosowanie w szczególnoci:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z
pón. zm.).
2. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym, i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z pón. zm.).
3. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124,
z pón. zm.).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okrelonych w ustawach
szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z
pón. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z
pón. zm.).
6. Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985).
7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z

pón. zm.).
8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 
2001 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z póniejszymi zmianami).
7) skrela siê w ca³oci dotychczasowe zapisy Za³¹cznika Nr 3 do Statutu Gminy Ustka  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ustka i nadaje siê mu now¹ treæ
okrelon¹ w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/50/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY USTKA
I.Jednostki bud¿etowe:
1. Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno  Administracyjnej
Szkó³
2. Publiczne Gimnazjum w Objedzie
3. Szko³a Podstawowa w Charnowie
4. Szko³a Podstawowa w G¹binie
5. Szko³a Podstawowa w Objedzie
6. Szko³a Podstawowa w Wytownie
7. Szko³a Podstawowa w Zaleskich
II. Instytucje kultury.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Objedzie

941
UCHWA£A Nr XXIII/204/2000
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18 a ust. 5 i art. 22
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
Urz. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) oraz § 23 Statutu Gminy Wejherowo Rada Gminy Wejherowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik Nr 4 do Statutu Gminy Wejherowo - Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
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go z 2000 r. Nr 72 poz. 442, otrzymuje brzmienie jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Potrykus
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Rady Gminy Wejherowo
uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/113/95
Rady Gminy Wjherowo
z dnia 30 listopada 1995 r.
REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY WEJHEROWO
§1
Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisj¹, dzia³a na podstawie art. 18 a ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze mianami) oraz § 19-23 Statutu
Gminy Wejherowo (uchwa³a nr XIV/113/95 Rady Gminy
Wejherowo z dnia 30 listoapda 1995 r).
§2
1. Komisja jest organem Rady Gminy spe³niaj¹cym funkcje kontrolne, opiniodawcze i inicjuj¹ce, s³u¿¹ce doskonaleniu organizacji samorz¹du Gminy.
§3
1. Realizuj¹c zadania okrelone w § 2 niniejszego Regulaminu Komisja analizuje realizacjê uchwa³ Rady przez
Zarz¹d oraz zgodnoæ dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych
jednostek organizacyjnych z przepisami prawa, statutem gminy i regulaminem organizacyjnym.
§4
1. Komisja jest g³ównym organem kontroli finansowej
Zarz¹du Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Komisja przedstawia Radzie Gminy sprawozdania ze
swej dzia³alnoci nie rzadziej ni¿ raz na rok.
3. W ramach swych uprawnieñ Komisja w szczególnoci:
a) opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy,
b) wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy,
c) opiniuje wnioski o odwo³anie Zarz¹du Gminy oraz
Wójta w przypadkach wskazanych w przepisach
art. 28 c i art. 28 d ustawy o samorz¹dzie gminnym,
d) wyra¿a opinie w sytuacjach wymienionych w
art. 24 d, 24 h, ust. 2 ustawy przywo³anej powy¿ej,
e) opiniuje i rozpatruje sprawy przekazane Komisji przez
Radê Gminy lub Zarz¹d Gminy,
f) rozpatruje wyniki kontroli przeprowadzonej przez organa kontroli z zakresu jej dzia³ania na terenie gminy Wejherowo,
g) rozaptruje wniosek mieszkañców o przeprowadzenie referendum gminnego,
h) wystêpuje z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ wraz z przy-
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gotowaniem projektów uchwa³,
i) kontroluje wykonanie uchwa³ Rady Gminy,
j) bada terminowoæ za³atwiania przez Zarz¹d Gminy i
administracjê samorz¹dow¹ postulatów, wniosków i
skarg mieszkañców Gminy,
k) rozaptruje skargi cz³onków Zarz¹du Gminy na prace
Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§5
Komisja podejmuje czynnoci kontrolne:
a) na zlecenie Rady Gminy Wejherowo lub jej Przewodnicz¹cego, z terminem realizacji okreslonym w zleceniu,
b) z w³asnej inicjatywy,
c) na wniosek innych organów lub osób, o ile uzna to za
stosowne.
§6
Komiasja przedk³ada Radzie sprawozdania z wyników
kontroli zleconych przez Radê oraz wyniki innych wa¿niejszych czynnoci.
§7
Komisja Rewizyjna mo¿e wnioskowac do Rady Gminy:
a) dokonanie kontroli z zewn¹trz (NIK, RIO, Urz¹d Skarbowy, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych itp.),
b) przekazanie spraw do organów cigania je¿eli zajdzie
taka potrzeba.
§8
1. W swojej dzia³alnoci Komisja przestrzega nastêpuj¹cych zasad:
a) Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta Gminy i
kierownika jednostki kontrolowanej o terminie zamierzonej kontroli,
b) kontrolê przeprowadza w miarê potrzeby w obecnoci przedstawiciela jednostki kontrolowanej,
c) po zakoñczeniu kontroli sporz¹dza protokó³ z przebiegu kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi.
Komisja przedstawia protokó³ na najbli¿szej sesji
Rady. Po jednym egzemplarzu protoko³u kontroli
otrzymuj¹ Przewodnicz¹cy Rady, Wójt Gminy i kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e powodowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostek
kontrolowanych.
§9
1. Ograniczenia uprawnieñ kontrolnych Komisji mog¹
wyniaæ jedynie z przepisów ustaw, w szczególnoci:
 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),
 ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95).
§ 10
1. Komisja sk³ada siê z piêciu radnych, w tym: przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cego i cz³onków Komisji odwo³uje Rada
Gminy w g³osowaniu jawnym, bezwzglêdn¹ wiêkszo-
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ci¹ g³osów.
3. W sk³ad Komisji nie mog¹ wchodziæ:
 cz³onkowie Zarz¹du Gminy,
 osoby zatrudnione w Urzêdzie Gminy lub w gminnej jednostce organizacyjnej, Przewodnicz¹cy oraz
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy.
4. W razie podjêcia zatrudnienia lub funkcji okrelonych
w punkcie powy¿szym, cz³onek Komisji zostaje odwo³any, a do czasu odwo³ania zostaje zawieszony przez
przewodnicz¹cego Komisji.
5. Dzia³alnoæ kontroln¹ Komisja mo¿e wykonywaæ przez
zespo³y problemowe powo³ywane sporód cz³onków
Komisji. Za zgod¹ Przewodnicz¹cego Komisji w kontroli mo¿e braæ udzia³ radny - cz³onek innej Komisji Rady
Gminy Wejherowo, z zastrze¿eniem przepisu punktu 3
niniejszego paragrafu.
§ 11
1. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeby,
nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Posiedzenia Komisji zwo³uje jej Przewodnicz¹cy, ponadto posiedzenie mo¿e zwo³aæ Przewodnicz¹cy Rady
Gminy. Posiedzenie Komisji zwo³ywane jest tak¿e na
wniosek co najmniej trzech jej cz³onków.
3. Zwo³anie posiedzenia Komisji powinno byæ po³¹czone ze wskazaniem przedmiotu posiedzenia.
4. Komisja dzia³a kolegialnie wyra¿aj¹c swoje stanowisko w formie uchwa³y.
5. Dla wa¿noci uchwa³y niezbêdny jest udzia³ w posiedzeniu co najmniej 2/3 sk³adu Komisji.
6. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw
rozstrzygaj¹cym jest g³os przewodnicz¹cego Komisji.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane s¹ w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego uchwalenia.

942
UCHWA£A Nr XXVII/144/2001
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Cz³uchowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Cz³uchowskiego uchwalonego
uchwa³¹ Nr II/10/98 Rady Powiatu Cz³uchowskiego z dnia
22 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r.
Nr 5, poz. 13 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. po § 6 dodaje siê § 6a w brzmieniu:
§ 6a
1) Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
2) Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów po-
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wiatu i komisji rady powiatu.
3) Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji i zarz¹du:
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania rady, zarz¹du i komisji udostêpnia siê w Starostwie Powiatowym  biuro rady powiatu, w dniach pracy Starostwa Powiatowego, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
a  protoko³y z sesji
b  protoko³y z posiedzeñ komisji rady w tym komisji rewizyjnej
c  protoko³y z posiedzeñ zarz¹du
d  rejestr uchwa³ rady i uchwa³ zarz¹du
e  rejestr uchwa³ i opinii komisji rady
f  rejestr interpelacji i wniosków radnych
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem
4. Udostêpnianie obywatelom dokumentów organów
powiatu oraz komisji mo¿e nast¹piæ je¿eli zainteresowany:
a  z³o¿y pisemny wniosek w którym wska¿e organ
powiatu lub komisje z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty w tym rok i datê,
b  wska¿e o jaka konkretn¹ informacjê wystêpuje,
5. Rada powiatu mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ ustaliæ op³aty
za czynnoci o których mowa w pkt 3
6. Mieszkañców powiatu powiadamia siê o sesji rady
powiatu w formie og³oszenia na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Cz³uchowie najpóniej na 7 dni przed terminem sesji,
7. Powiadomienie mieszkañców powiatu o terminach
posiedzeñ i przedmiocie obrad komisji rady odbywa siê poprzez og³oszenie na tablicy informacyjnej
Starostwa Powiatowego w Cz³uchowie najpóniej na
3 dni przed terminem posiedzenia.
2. W § 9:
1) pkt 2 po wyrazie zarz¹du dodaje siê wyrazy  oraz
ustalenia wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
2) dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:  podejmowanie
uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których mowa w art. 5
ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
3) dodaje siê pkt 9a w brzmieniu  podejmowanie
uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do
miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnej,
4) dodaje siê pkt 9 b w brzmieniu uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz
ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
5) dodaje siê pkt 9c w brzmieniu uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
6) dodaje siê pkt 10a w brzmieniu podejmowanie
uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów.
3. W § 10 ust.1 po wyrazach uchwa³y rady dodaje siê
wyraz i zarz¹du.
4. W § 11:
1) ust. 3 zdanie 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia
wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego
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wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem,
2) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu: Niepodjêcie uchwa³y o której mowa w ust. 5 w ci¹gu 1 miesi¹ca od
dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub
wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego
dnia miesi¹ca w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
W § 12:
1) w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu Do
zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: na wniosek zarz¹du lub
co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7
dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1,
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Pierwsz¹ sesjê nowo
wybranej rady powiatu zwo³uje przewodnicz¹cy rady
powiatu poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do rady powiatu,
4) w ust. 4 skrela siê kropkê i dodaje siê wyrazy obecny na sesji.
W § 14:
1) ust. 2 pkt 2 skrela siê wyraz projekt,
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Na wniosek starosty
przewodnicz¹cy rady powiatu jest obowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady
powiatu projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest
zarz¹d powiatu,a projekt wp³yn¹³ do rady powiatu
co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczêcia sesji
rady,
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: rada powiatu mo¿e
wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady,
4) dotychczasowy ust. 3 oznacza siê jako ust. 5.
W § 18:
1) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2. Przedstawia porz¹dek obrad,
2) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: poddaje pod g³osowanie zg³oszone zmiany do porz¹dku obrad,
3) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  informacjê starosty o pracy miêdzysesyjnej.
§ 28:
1) ust. 3 zdanie drugie po wyrazach podlega przekazaniu skrela siê wyraz niezw³ocznie i dodaje siê
wyrazy w ci¹gu dwóch dni od ich podjêcia,
2) ust. 4 pkt 3 wyraz dzia³ania zastêpuje siê wyrazem
nadzoru.
§ 29 otrzymuje brzmienie:
1) Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwa³y, je¿eli ustawa upowa¿niaj¹ca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
2) Powiatowe przepisy porz¹dkowe w przypadkach nie
cierpi¹cych zw³oki mo¿e wydaæ zarz¹d powiatu.
3) Powiatowe przepisy porz¹dkowe o których mowa
w pkt 2 podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji
rady powiatu. Trac¹ one moc w razie nie przed³o¿enia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej okrela rada
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powiatu.
4) Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu i starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
10. W § 31:
1) skrela siê ust. 5.
11. W § 36
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie w sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu oraz bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
12. W § 38:
1) w ust.1 skrela siê zdanie drugie
13. W § 48:
1) ust. 1 skrela siê zdanie drugie.
14. W § 54:
1) ust. 2 pkt 5 skrela siê wyrazy z zastrze¿eniem
§ 66 ust. 5,
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie zarz¹d powiatu wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym
powiatowego urzêdu pracy.
§2
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym województwa pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powaitu
B. Luty
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UCHWA£A Nr XXXVII/390/2001
Rady Miasta Rumi
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, w
celu okrelenia trasy przebiegu gazoci¹gu wysokiego
cinienia wraz ze strefami ochronnymi oraz stacj¹ redukcyjno-pomiarow¹ gazu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18, 28,
29 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, 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, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497), na wniosek Zarz¹du Miasta,
Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
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§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, w celu okrelenia trasy przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia
wraz ze strefami ochronnymi i stacj¹ redukcyjno-pomiarow¹ gazu, na terenie miasta Rumi.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
trasie przebiegu przez teren Miasta Rumi gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa, o d³ugoci oko³o 6606 m, wraz ze stref¹ ochronn¹, zwany dalej planem obejmuje obszar o powierzchni 52 ha, którego granice przedstawione s¹ na rysunku zmiany planu w skali 1:5000 (za³¹cznik nr 1 do uchwa³y).
§2
Celem wprowadzania regulacji zawartych w planie jest
stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci¹gu wysokiego cinienia, co umo¿liwi doprowadzenie gazu do projektowanej elektrowni gazowej ¯arnowiec oraz zaopatrzenie miast i gmin województwa pomorskiego w gaz ziemny.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochronnej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy tereny o ró¿nym przeznaczeniu. Dla obszaru planu ustala siê
przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w § 5 oraz ograniczenia sposobów ich u¿ytkowania w § 6.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:5000 obejmuj¹cy trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
1. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne
stanowi¹ obligatoryjne ustalenia planu:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne literowo-cyfrowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu,
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa wraz ze stacj¹ redukcyjnopomiarow¹ I-go stopnia oraz trasa przebiegu gazoci¹gu redniego cinienia DN 315 mm, pr = 0,4 MPa
zgodnie z ustaleniami § 6,
5) trasy przebiegu istniej¹cych i projektowanych linii
napowietrznych WN.
2. Rysunek planu zawiera równie¿:
1) symbole graficzne oznaczaj¹ce obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi oraz obszary szczególne, w tym przeznaczone do ochrony oraz strefy
uci¹¿liwoci,
2) granice gminy oznaczone graficznie na rysunku planu zgodnie z legend¹.
§5
Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku planu symbolami literowo -cyfrowymi:
1. RP  tereny upraw polowych.
2. RO, RP  teren upraw rolno-ogrodniczych, zabudowa siedliskowa.

3. UR, UH, EG  tereny rzemios³a uci¹¿liwego, us³ugowego i produkcyjnego oraz innej dzia³alnoci gospodarczej bez mieszkalnictwa.
4. MN  tereny istniej¹cej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej.
5. NO  rezerwa terenu dla przepompowni cieków.
6. ZP  zieleñ izolacyjna.
7. RL  lasy.
8. KDV1  tereny komunikacji  trasa ekspresowa tranzytowa  dwujezdniowa o trzech pasach ruchu w ka¿dym kierunku.
9. KDV2  tereny komunikacji  ulica zbiorcza obszarowa  dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w ka¿dym kierunku.
10. KDV3  tereny komunikacji  ulica o funkcji (w przysz³oci) g³ównej obszarowej  dwujezdniowa o dwóch
pasach ruchu w ka¿dym kierunku.
11. KDV4  tereny komunikacji  ulica zbiorcza obszarowa, jednojezdniowa, dwupasmowa.
12. KK  tereny kolejowe.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obszarze planu:
1. Ustalenia dotycz¹ce gazoci¹gów:
1) Ustala siê trasy przebiegu: gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa przez teren
Miasta Rumia oraz gazoci¹gu redniego cinienia
DN 315 mm; pr =0,4 MPa z rur PE od stacji redukcyjno-pomiarowej do ul. Cegielnianej w odleg³oci
3 m od gazoci¹gu wysokiego cinienia  jak na rysunku planu. Przebieg gazoci¹gu wysokiego cinienia jest orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do przebiegu okrelonego na rysunku planu
(poza terenami lenymi) wynosi 16,25 m w ka¿d¹
stronê.
2) Do czasu realizacji gazoci¹gów w obszarze planu
obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy.
3) Na trasie przebiegu gazoci¹gów przez tereny podmok³e nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych.
4) Na trasie przebiegu gazoci¹gów nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania powierzchniowe oraz
ratownicze badania wykopaliskowe ujawnionych
stanowisk archeologicznych.
5) Na czas budowy gazoci¹gów na gruntach lenych
ustala siê wylesienie pasa o szerokoci 10,5 m: 6,2 m
w jedn¹ stronê i 4,3 w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu wysokiego cinienia, natomiast na pozosta³ych
terenach wy³¹cza siê z dotychczasowego u¿ytkowania pas terenu o szerokoci 20 m: 13 m w jedn¹ stronê i 7 m w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu wysokiego cinienia.
6) Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa oraz redniego
cinienia DN 315 mm; pr = 0,4 MPa ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
a) Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i
Handlu z dnia 14 listopada 1995 r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe  Dz. U. Nr 139, poz. 686 odleg³oæ podstawowa (od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu lub rury ochronnej do obrysów obiektów
terenowych, rzutów poziomych skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych) w ka¿d¹ stronê wynosiæ bêdzie minimum:
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 dla gazoci¹gu wysokiego cinienia:
 20 m  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV
 16,25 m  dla budynków u¿ytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 15 m  dla pozosta³ych obiektów terenowych
oraz 10 m pod warunkiem za³o¿enia na gazoci¹g rury ochronnej (zgodnie z § 6 ust. 1
w/w rozporz¹dzenia)
 dla gazoci¹gu redniego cinienia odleg³oci podstawowe mieszcz¹ siê w zakresie odleg³oci podstawowych wysokiego cinienia,
b) W odleg³oci mniejszej od odleg³oci podstawowej teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu z nastêpuj¹cymi
ograniczeniami:
 na terenach rolniczych  nie dopuszcza siê nasadzeñ trwa³ych, w odleg³oci min. po 3 m w
ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gów; upraw pod
foli¹ oraz szklarniowych w odleg³oci min. po
15 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gów,
 na terenach lenych  wyznacza siê wylesiony
pas terenu o szerokoci 6,0 m (po 3,0 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu wysokiego cinienia);
c) Rozporz¹dzenie z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska,
dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku, oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 676) okrela zasady sytuowania obiektów budowlanych w rejonie linii energetycznych wysokiego napiêcia.
d) W odleg³oci wiêkszej od odleg³oci podstawowej, po zakoñczeniu budowy gazoci¹gów, teren
mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu bez dodatkowych ograniczeñ (z zastrze¿eniem
§ 6 ust. 1, pkt 6, lit. c,
7) Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gów obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.
2. Ustalenia dotycz¹ce stacji redukcyjno-pomiarowej:
1) Ustala siê lokalizacjê stacji redukcyjno-pomiarowej
I-go stopnia o przepustowoci 20 000 m/h na dzia³ce nr 20, obrêb 2.
2) Teren o wymiarach 40,0 m x 43,0 m przeznacza siê
wy³¹cznie do lokalizacji urz¹dzeñ zwi¹zanych ze stacj¹ redukcyjno-pomiarow¹.
3) Do terenu stacji zostanie doprowadzona energia
elektryczna kablem podziemnym n.n.
4) Do stacji zostanie wybudowana droga dojazdowa o
szer. 4,5 m i d³ugoci ok. 10 m.
§7
Warunki techniczne realizacji gazoci¹gów, w szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami, przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej okrelaj¹ przepisy szczególne: PN-91/M-34501, PN-75/E-05100, Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686), Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) Rozporz¹-
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dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 987), Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 627)
§8
Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi:
1. Trójmiejski Park Krajobrazowy (zgodnie z Rozp. Nr 5/94
Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., wraz
z poprawkami  Rozp. Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.).
2. G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110 (w trakcie
procedury zatwierdzania).
3. Obszar Ochronny G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 (jak wy¿ej).
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 0% dla ca³ego obszaru planu.
§ 10
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Rumi do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego miasta Rumi granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§ 11
W granicach objêtych niniejszym planem traci moc
miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 29 marca 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16, poz. 116) i zmiany do planu zatwierdzone: uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej w Rumi
z dnia 29 sieprnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r.
Nr 16, poz. 122 z pón. zm.), uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z dnia 28 listopada 1994 r. Nr 28, poz. 146 oraz uchwa³a Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca
1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 10 maja 1996 r. Nr 12,
poz. 42).
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 10, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumia
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XXIV/251/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIV/409/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w statucie gminy.
Na podstawie art. 11 b oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w statucie gminy:
1. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Gminne jednostki organizacyjne to:
a) Urz¹d Gminy,
b) Biblioteka Publiczno-Szkolna w Przodkowie,
c) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Przodkowie,
d) Przedszkole Samorz¹dowe w Przodkowie,
e) Zespó³ Szkó³  Szko³a Podstawowa i Publiczne
Gimnazjum w Czeczewie,
f) Zespó³ Szkó³  Szko³a Podstawowa i Publiczne
Gimnazjum w Pomieczynie,
g) Zespó³ Szkó³  Szko³a Podstawowa i Publiczne
Gimnazjum w Przodkowie,
h) Szko³a Podstawowa w Szar³acie,
i) Szko³a Podstawowa w Wilanowie.
2. W § 14 dodaje siê ust. 3 o brzmieniu:
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Gminy, posiedzenia jej Komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i
komisji Rady gminy.
Ustala siê zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez organy gminy zadañ publicznych i korzystania z nich:
1) wgl¹d do dokumentów jak równie¿ sporz¹dzanie
kopii, odpisu, notatek odbywa siê na stanowisku
pracy w obecnoci pracownika w godzinach pracy
Urzêdu Gminy,
2) wgl¹d do dokumentów odbywa siê na wniosek zainteresowanego za wiedz¹ kierownika komórki organizacyjnej, a w przypadku wgl¹du do dokumentów
Rady Gminy za wiedz¹ i przy pomocy pracownika
prowadz¹cego sprawy Rady Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

dotycz¹ca zmiany uchwa³y Nr XIII/197/2000 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie trybu
udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz
kontroli wykonania zadania zleconego.
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, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
w zwi¹zku z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 114, zm. z
1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1225, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 251, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XIII/197/2000 Rady Miasta Sopotu z dnia
25 lutego 2000 r. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d Miasta przyznaj¹c dotacje kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) ocen¹ merytoryczn¹ zadania,
2) stopniem uwzglêdnienia w projekcie priorytetowych
zadañ okrelonych przez Radê Miasta,
3) kosztem realizacji zadania,
4) opiniami (referencjami) udzielonymi przez organy administracji samorz¹dowej lub pañstwowej, ocen¹ dotychczasowej wspó³pracy a w szczególnoci przestrzeganiem przepisów zwi¹zanych z organizacj¹ imprez w
roku poprzedzaj¹cym udzielenie dotacji.
5) wiarygodnoci¹ finansow¹, w tym zakresem finansowania zadania z innych róde³,
6) uregulowaniem stosunków formalno-prawnych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podmiotów,
7) opini¹ w³aciwej Komisji.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

946
UCHWA£A Nr XXIV/410/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Miasta Sopotu.
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Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 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,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§1

Przyjmuje siê Statut Miasta Sopotu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miasta Sopotu:
1) Nr XVIII/211/96 z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Sopotu,
2) Nr XX/234/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/211/96 Rady Miasta Sopotu z dnia
25 stycznia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu,
3) Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie zmiany
Statutu Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIV/410/01
Rady Miasta Sopotu
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
STATUT MIASTA SOPOTU
Rozdzia³ I  Przepisy ogólne
§1
1. Miasto Sopot jest uzdrowiskiem, posiada osobowoæ
prawn¹ i stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich mieszkañców zamieszkuj¹cych na terenie miasta.
2. Miasto dzia³a na prawach powiatu i wykonuje oprócz
zadañ gminnych tak¿e zadania powiatowe.
§2
Sopot zajmuje obszar o powierzchni 17,31 km2.
§3
Miasto Sopot posiada:
1) herb, którego wzór zawarty jest w za³¹czniku Nr 2*,
2) flagê, której wzór zawarty jest w za³¹czniku Nr 3*,
3) hejna³, skomponowany przez Tadeusza Kassaka, którego zapis nutowy zawarty jest w za³¹czniku Nr 4.
* Za³¹czników Nr 2, 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

wiêtem miasta Sopotu jest dzieñ 8 padziernika, bêd¹cy rocznic¹ uzyskania praw miejskich.
§5
1. Osobom szczególnie zas³u¿onym dla Sopotu Rada
Miasta Sopotu, zwana dalej Rad¹, mo¿e nadaæ honorowe obywatelstwo.
2. Regulamin honorowego obywatelstwa Sopotu stanowi za³¹cznik Nr 5.
§6
1. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów miasto wykonuje we w³asnym imieniu, maj¹c na celu zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Do podstawowych zadañ w³asnych miasta nale¿¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) edukacji publicznej,
3) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury w zakresie ustalonym
w odrêbnych przepisach,
4) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych, a w szczególnoci pla¿ i orodków przywodnych,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
8) lokalnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
9) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacjê,
urz¹dzeñ sanitarnych, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci, ochrony
strumyków i stawów, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
10) lokalnego transportu zbiorowego,
11) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
12) targowisk i hal targowych,
13) zieleni komunalnej,
14) cmentarzy komunalnych,
15) utrzymania miejskich obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewniania kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji miasta,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Miasto podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców,
w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y:
1) Rada na wniosek zainteresowanych rodowisk mo¿e
wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej Rady
miasta maj¹cej charakter konsultacyjny,
2) Rada, powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ Radê, nadaje jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady
dzia³ania.
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4. Miasto wykonuje równie¿ okrelone ustawami zadania powiatu, bêd¹ce zadaniami publicznymi w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy spo³ecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepe³nosprawnych,
6) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
7) kultury i ochrony dóbr kultury,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,.
10) geodezji, kartografii i katastru,
11) gospodarki nieruchomociami,
12) administracji architektoniczno-budowlanej,
13) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
14) gospodarki wodnej,
15) ochrony rodowiska i przyrody,
16) rolnictwa, lenictwa i rybactwa ródl¹dowego,
17) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom
¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska,
18) przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
19) ochrony praw konsumenta,
20) utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
21) obronnoci,
22) promocji powiatu.
5. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ i
kompetencji kierowników powiatowych (miejskich)
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
6. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne miasta maj¹
charakter obowi¹zkowy.
7. Przekazanie miastu, w drodze ustawy nowych zadañ
w³asnych (gminnych lub powiatowych) wymaga zapewnienia koniecznych rodków finansowych na ich
realizacjê w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych
miasta lub subwencji.
§7
1. Ustawy mog¹ nak³adaæ na miasto obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e i z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Miasto mo¿e wykonywaæ równie¿ inne zadania z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji oraz zawieraæ porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ z
jednostkami samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z województwem, na obszarze którego jest po³o¿one.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2 wymagaj¹ podjêcia
przez Radê uchwa³y w sprawie przyjêcia b¹d przekazania tych zadañ.
4. Na zadania, o których mowa u ust. 1 i 2 miasto otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonywania tych zadañ.
5. Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków
finansowych, o których mowa w ust. 4 okrelaj¹ ustawy nak³adaj¹ce na miasto obowi¹zek wykonywania
zadañ zleconych lub zawarte porozumienia.

6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których
mowa w ust. 5 miastu przys³uguj¹ odsetki w wysokoci ustalonej dla zaleg³oci podatkowych.
§8
1. W celu wykonywania zadañ miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. Miasto mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej.
§9
Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci miasta nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzykomunalnego.
§ 10
1. Dzia³alnoæ organów miasta jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów miasta obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protokó³ów posiedzeñ
organów miasta i komisji Rady.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich:
1) ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów Rady, Zarz¹du miasta zwanego dalej Zarz¹dem, oraz komisji, w szczególnoci protokó³ów posiedzeñ oraz
uchwa³ podejmowanych przez organy miasta,
2) protokó³y z posiedzeñ Rady i komisji dostêpne s¹
do wgl¹du w Biurze Rady Miasta nastêpnego dnia
po ich zatwierdzeniu,
3) protokó³y z posiedzeñ Zarz¹du dostêpne s¹ do wgl¹du w Wydziale Organizacji i Kadr nastêpnego dnia
po ich zatwierdzeniu,
4) z dokumentów wymienionych w pkt 1  3 mo¿na
sporz¹dzaæ notatki i odpisy,
5) udostêpnianie dokumentów organów miasta radnym oraz osobom postronnym mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y wniosek, w którym wska¿e organ b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym datê,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów,
a ich udostêpnienie nie narusza praw i wolnoci
osób, których dane dotycz¹.
6) Wnioski, o których mowa w pkt. 5a s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania
administracyjnego.
4. Ograniczeniu dostêpu do informacji lub dokumentów
podlegaj¹:
1) sprawy za³atwiane w drodze decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, wobec których
maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego,
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2) dokumenty podlegaj¹ce ograniczeniom jawnoci lub
jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
§ 11
1. W miecie mo¿e byæ przeprowadzone referendum lokalne.
2. Tryb przeprowadzania referendum okrela ustawa o
samorz¹dzie gminnym i ustawa o referendum lokalnym.

8)
9)

Rozdzia³ II  Organy miasta
§ 12
Organami miasta s¹:
1) Rada,
2) Zarz¹d.
§ 13
1. Organy miasta, maj¹c na uwadze tradycje Sopotu, jego
wyj¹tkowe po³o¿enie geograficzne i szczególne warunki
klimatyczne powinny podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na
celu:
1) rozwój bazy uzdrowiskowej, kongresowej, rekreacyjnej oraz sportowo-turystycznej,
2) rozwój kultury i sztuki,
3) rozwój przedsiêbiorczoci, zw³aszcza czystej ekologicznie,
4) harmonijn¹ zabudowê miasta, uwzglêdniaj¹c¹ jego
naturalne warunki geograficzno-krajobrazowe oraz
charakter zabytkowy,
5) zachowanie walorów krajobrazowych i ochronê rodowiska naturalnego,
6) promocjê miasta.
2. Organy miasta winny w zakresie przys³uguj¹cych im
w³aciwoci dzia³aæ w sposób przysparzaj¹cy miastu
dochodów oraz racjonalizuj¹cy wydatki.
§ 14
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej
liczebnoæ okrela odpowiednia ustawa.

10)
11)
12)
13)

§ 15
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
uchwalanie i zmiana statutu miasta Sopotu,
wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach
dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z
jego dzia³alnoci,
powo³ywanie i odwo³ywanie Sekretarza miasta oraz
Skarbnika miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, kierownika i zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego  na wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹du,
uchwalanie bud¿etu miasta, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Zarz¹dowi z tego tytu³u,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
uchwalanie programów gospodarczych, zgodnych ze
strategi¹ miasta,
ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzy-

14)

15)
16)
17)
18)
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stania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
miasta, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci oraz wydzier¿awienia lub najmu na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczególne
nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹gniêtych przez
Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granice ustalane corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub
wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia i wycofywania wk³adów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym.
okrelenie wysokoci kwoty, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej i w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwa³ w sprawach przyst¹pienia do
zwi¹zków miêdzygminnych (komunalnych), zawierania porozumieñ komunalnych oraz przyst¹pienia do
stowarzyszenia gmin,
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu miasta,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,
stanowienie w innych sprawach, zastrze¿onych ustawami do w³aciwoci Rady.
§ 16

1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni, z
wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹-
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cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych
cz³onkami Zarz¹du.
3. Do zadañ komisji rewizyjnej nale¿y:
1) opiniowanie wykonania bud¿etu miasta i wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹,
2) wykonywanie innych zadañ zleconych przez Radê
w zakresie kontroli,
3) przepis pkt-u 2 nie narusza uprawnieñ kontrolnych
innych komisji, powo³anych przez Radê.
4. Zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6.

1. W obradach Rady uczestnicz¹:
1) Prezydent miasta, zwany dalej prezydentem, wiceprezydenci, cz³onkowie Zarz¹du, sekretarz miasta i
skarbnik miasta,
2) wyznaczeni przez prezydenta, za zgod¹ przewodnicz¹cego Rady, pracownicy Urzêdu Miasta, zwanego dalej Urzêdem, i jednostek organizacyjnych miasta.
2. W obradach Rady mog¹ uczestniczyæ pos³owie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego Rady.

§ 17

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga w
formie uchwa³.

1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i
dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny, wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du nie mo¿e pe³niæ
funkcji o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego, jego zadania
wykonuje wyznaczony wiceprzewodnicz¹cy. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej, ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5 w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
§ 18
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak, ni¿ raz
na kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
lub Zarz¹du przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub, w przypadku wyborów
przedterminowych, w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 19
1. Posiedzenia Rady s¹ jawne.
2. Rada mo¿e postanowiæ o wy³¹czeniu jawnoci obrad
ze wzglêdu na tajemnicê pañstwow¹ oraz inne wa¿ne
okolicznoci, wynikaj¹ce z przepisów ustaw.

§ 20

§ 21

§ 22
1. Rada mo¿e powo³aæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Komisje Rady kreuj¹ ogóln¹ politykê miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§ 23
W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w
liczbie nieprzekraczaj¹cej po³owy jej sk³adu.
§ 24
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez
Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
w zakresie w³aciwoci komisji,
4) opiniowanie projektów uchwa³,
5) przyjmowanie i rozpatrywanie zg³oszonych przez
mieszkañców spraw, w tym skarg dotycz¹cych dzia³alnoci Rady, Zarz¹du, Prezydenta oraz kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 25
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i komisji powo³anych przez Radê okrela Regulamin Rady Miasta Sopotu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1.
Rozdzia³ III  Radni
§ 26
1. Radny reprezentuje wyborców i ponosi przed nimi
odpowiedzialnoæ za swoj¹ pracê w Radzie.
2. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej miasta.
§ 27
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie: lubujê uroczycie jako radny
pracowaæ dla dobra i pomylnoci miasta Sopotu, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami miasta i
jego mieszkañców  godnie i rzetelnie reprezentowaæ
swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie
szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ miasta.
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2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania Tak mi dopomó¿ Bóg.
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady oraz radny,
który uzyska³ mandat w czasie trwania kadencji, sk³ada lubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
5. Radny otrzymuje legitymacjê stwierdzaj¹c¹ pe³nienie
funkcji.
§ 28
Do podstawowych obowi¹zków radnego nale¿y:
1) utrzymywanie sta³ej wiêzi z mieszkañcami i ich organizacjami a w szczególnoci przyjmowanie zg³aszanych
przez mieszkañców postulatów i przedstawianie ich organom miasta do rozpatrzenia,
2) udzia³ w sesjach Rady oraz pracach komisji, do których zosta³ wybrany,
3) sk³adanie przewodnicz¹cemu Rady owiadczeñ o stanie maj¹tkowym zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym. Informacjê o niez³o¿eniu owiadczenia podaje siê
do wiadomoci Rady.
§ 29
Radny uprawniony jest do:
1) ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych,
2) ochrony swojego stosunku pracy w wypadku, gdy
podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ okolicznoci
zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu,
3) zwolnienia od pracy zawodowej w celu udzia³u w pracach Rady,
4) otrzymywania diet w wysokoci ustalonej przez Radê
odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 30
1. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
Urzêdzie Miasta Sopotu.
2. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do Zarz¹du, z którymi stosunek pracy nawi¹zywany jest na
podstawie wyboru.
4. Nawi¹zanie przez radnego stosunku pracy o którym
mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem
siê mandatu.
§ 31
Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w
g³osowaniu w Radzie, w Zarz¹dzie ani w komisji, je¿eli
dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 32
1. Zarz¹d lub prezydent nie mo¿e powierzyæ radnemu, w
którym uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Radny nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu.
3. Radny nie mo¿e powo³ywaæ siê na swój mandat w
zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
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4. Radny nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego miasta, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy
pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
5. Radny nie mo¿e byæ cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikiem handlowym spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
6. Je¿eli wybór lub powo³anie o którym mowa w ust. 5
mia³o miejsce przed rozpoczêciem wykonywania mandatu, radny jest obowi¹zany zrzec siê stanowiska lub
funkcji w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania. W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po up³ywie 3 miesiêcy
od dnia z³o¿enia lubowania.
7. Radny nie mo¿e posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z
udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby. Udzia³y lub akcje przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte
przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ Rady, a w razie
niezbycia ich, nie uczestnicz¹ one przez okres sprawowania mandatu i 2 lat po jego wyganiêciu w wykonywaniu przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa g³osu,
prawa do dywidendy, prawa do podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
Rozdzia³ IV  Organy wykonawcze miasta
§ 33
1. Organem wykonawczym miasta jest Zarz¹d.
2. Zarz¹d stanowi¹: prezydent  jako przewodnicz¹cy
Zarz¹du, wiceprezydenci oraz cz³onkowie Zarz¹du.
3. Sk³ad ilociowy Zarz¹du ustala Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
4. Rada okrela, którzy cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.
5. Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej.
§ 34
1. Zarz¹d jest wybierany na okres kadencji Rady.
2. Po up³ywie kadencji Rady Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
§ 35
1. Rada wybiera Zarz¹d sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy, z
uwzglêdnieniem ust. 2 i 3.
2. Rada wybiera prezydenta bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Rada wybiera wiceprezydentów oraz pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du na wniosek prezydenta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 36
Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i zadania miasta okrelone przepisami prawa.
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§ 37

§ 38

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym poprzez:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady w sprawie przeznaczenia, sposobu wykorzystania i zbycia
sk³adników maj¹tkowych,
b) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem miasta,
c) udzielanie prezydentowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z
prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci miasta,
d) udzielanie kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
pe³nomocnictwa do jednoosobowego dzia³ania oraz
wyra¿anie zgody na podejmowanie czynnoci przekraczaj¹cych zakres tego pe³nomocnictwa,
4) wykonywanie bud¿etu oraz prowadzenie gospodarki
finansowej poprzez:
a) przygotowywanie projektów bud¿etu,
b) przedk³adanie Radzie do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy projektu bud¿etu wraz
z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami,
c) przesy³anie projektu bud¿etu niezw³ocznie po jego
opracowaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
d) informowanie mieszkañców miasta o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych,
e) wnoszenie, cofanie i zbywanie udzia³ów i akcji stosownie do zasad okrelonych przez Radê,
f) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci sumy okrelonej przez Radê,
g) opracowywanie rocznych sprawozdañ z wykonania
bud¿etu miasta, przedk³adanie ich Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz sprawozdañ finansowych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych miastu,
h) opracowywanie i przedk³adanie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej pó³rocznych informacji z
wykonania bud¿etu oraz o udzielonych zamówieniach publicznych,
i) opracowywanie i przedk³adanie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdañ rocznych z realizacji zamówieñ publicznych,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem miasta, a zw³aszcza:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej
sumy ustalonej corocznie przez Radê,
b) zaci¹gania po¿yczek krótkoterminowych do ³¹cznej
wysokoci nieprzekraczaj¹cych wielkoci ustalonej
przez Radê na dany rok bud¿etowy,
7) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych,
8) okrelenie zakresu, w jakim prezydent mo¿e powierzyæ
sekretarzowi miasta prowadzenie spraw miasta w swoim imieniu,
9) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz wojewódzkiej.

1. Zarz¹d, realizuj¹c zadania w³asne miasta podlega wy³¹cznie Radzie.
2. Prezydent organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami miasta i reprezentuje je na zewn¹trz.
§ 39
Kadencja cz³onków Zarz¹du liczy siê od daty przyjêcia
wyboru i trwa do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
§ 40
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
prezydenta w miarê potrzeby.
2. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy prezydent, a w
razie nieobecnoci prezydenta wyznaczony wiceprezydent.
3. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialne zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 3 cz³onków Zarz¹du.
4. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie bior¹cy udzia³ w posiedzeniu.
5. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania sekretarz i skarbnik.
6. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swe posiedzenie tak¿e inne
osoby.
7. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ Przewodnicz¹cy Rady i Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej bez
prawa g³osowania.
§ 41
1. Owiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik), z zastrze¿eniem przepisów ust.
2-5.
2. Do czynnoci prawnych zwi¹zanych z wystêpowaniem
w Biurze Notarialnym, a dotycz¹cych obrotu nieruchomociami, Zarz¹d mo¿e udzieliæ jednoosobowego pe³nomocnictwa pracownikowi w³aciwego wydzia³u.
3. Zarz¹d mo¿e udzieliæ prezydentowi upowa¿nienia do
sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci miasta.
4. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia
przez prezydenta dokonuje czynnoci, zawiadamiaj¹c
równoczenie o odmowie kontrasygnowania Radê i
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Zarz¹d.
Czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa wymagaj¹ zgody Zarz¹du.
§ 42
Zarz¹d wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu, jednostek organizacyjnych miasta oraz kierowników miejskich
s³u¿b, inspekcji i stra¿y, które stanowi¹ miejsk¹ administracjê zespolon¹.
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§ 43

1. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Radê na
wniosek Zarz¹du.
2. Prezydent jest kierownikiem Urzêdu oraz zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Urzêdu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, jak równie¿
zwierzchnikiem miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
§ 44
1. Prezydent, wiceprezydenci i cz³onkowie Zarz¹du s¹
pracownikami samorz¹dowymi zatrudnianymi w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru Rady.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za Radê
wobec prezydenta wykonuje przewodnicz¹cy Rady
Miasta.
3. Prezydent wykonuje czynnoci w sprawach z zakresu
prawa pracy z pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie na podstawie wyboru, mianowania, powo³ania oraz umowy o pracê.
§ 45

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prezydent jako przewodnicz¹cy Zarz¹du realizuje w
szczególnoci zadania w zakresie:
organizowania pracy Zarz¹du i Urzêdu,
kierowania bie¿¹cymi sprawami miasta,
og³aszania bud¿etu miasta i sprawozdañ z jego wykonania,
przekazywania sekretarzowi zadañ miasta i okrelanie
sposobu ich wykonania,
reprezentowania miasta na zewn¹trz,
zawierania umów o pracê z pracownikami Urzêdu i kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych,
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
podpisywania decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez Zarz¹d,
zapewniania obs³ugi administracyjnej komisjom dyscyplinarnym.
§ 46

Zadania prezydenta, okrelone w § 43 wykonuje, w
razie jego nieobecnoci wyznaczony przez niego wiceprezydent.
§ 47
1. Na wniosek prezydenta, Rada powo³uje i odwo³uje
sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego oraz jego zastêpcê.
2. Skarbnik (g³ówny ksiêgowy bud¿etu), w zakresie ustalonym przez prezydenta zapewnia prawid³ow¹ realizacjê zadañ zwi¹zanych z przychodami i rozchodami miasta.
3. Sekretarz, w zakresie ustalonym przez prezydenta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzêdu i warunki jego
dzia³ania, a tak¿e organizuje pracê Urzêdu.
4. Sekretarz i skarbnik uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du oraz
mog¹ uczestniczyæ w obradach Rady i jej komisji z g³osem doradczym.
§ 48
1. Prezydent nawi¹zuje stosunek pracy z pracownikami
Urzêdu na podstawie umowy o pracê.
2. Prezydent mo¿e nawi¹zaæ stosunek pracy na podsta-
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wie mianowania z pracownikami Urzêdu zatrudnionymi na pe³nym etacie:
1) naczelnikami wydzia³ów lub pracownikami zajmuj¹cymi stanowiska równorzêdne,
2) zastêpcami naczelników wydzia³ów lub kierownikami referatów,
3) radcami prawnymi,
4) pe³nomocnikami prezydenta,
5) g³ównymi specjalistami i specjalistami,
6) inspektorami,
7) podinspektorami.
3. Decyzje o mianowaniu poszczególnych pracowników,
okrelonych w ust. 2 podejmuje prezydent po dokonaniu oceny ich pracy, w szczególnoci w zakresie:
1) fachowoci,
2) rzetelnoci,
3) dyspozycyjnoci,
4) zdyscyplinowania,
5) stosunku do interesantów.
§ 49
Wykaz jednostek organizacyjnych miasta prowadzi i
uaktualnia Zarz¹d.
§ 50
Statut Miasta podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik nr 1
do Statutu Miasta Sopotu
REGULAMIN RADY MIASTA SOPOTU
Rozdzia³ I  Sesje Rady
§1
Regulamin Rady Miasta Sopotu, zwanej dalej Rad¹,
okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i
jej komisji.
§2
Rada obraduje na sesjach; do form jej dzia³ania nale¿¹
posiedzenia komisji oraz indywidualna praca radnych.
§3
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwo³ywanych
przez przewodnicz¹cego nie rzadziej, ni¿ raz na kwarta³.
2. O sesji zwyczajnej Rady nale¿y zawiadomiæ radnych
pisemnie, co najmniej na 7 dni przed jej terminem wskazuj¹c miejsce, dzieñ, godzinê, porz¹dek obrad oraz do³¹czaj¹c projekty uchwa³.
3. Zawiadomienie o sesji zwyczajnej winno zostaæ podane do wiadomoci publicznej co najmniej na 3 dni przed
posiedzeniem.
4. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
5. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia radnych ustnie
podczas posiedzenia.
§4
1. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. O terminie zwo³ania sesji nadzwyczajnej radnych za-
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wiadamia siê niezw³ocznie do³¹czaj¹c porz¹dek obrad
wraz z projektami uchwa³. Zmiana porz¹dku obrad
mo¿e nast¹piæ za zgod¹ wnioskodawcy  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§5
1. Prawo proponowania spraw do rozpatrzenia przez
Radê przys³uguje:
1) radnym,
2) komisjom,
3) Zarz¹dowi,
4) prezydentowi,
5) organizacjom i stronnictwom spo³eczno-politycznym, stowarzyszeniom, organizacjom zawodowym
i innym.
2. Propozycje do porz¹dku obrad sesji winny byæ wnoszone do przewodnicz¹cego Rady co najmniej na 14
dni przed ustalonym terminem sesji.
§6
Porz¹dek obrad sesji przygotowuje przewodnicz¹cy
Rady.
§7
1. Sesja Rady rozpoczyna siê:
1) ustaleniem quorum i stwierdzeniem prawomocnoci obrad,
2) zatwierdzeniem porz¹dku obrad,
3) przyjêciem protokó³u z poprzedniej sesji.
2. Po punktach okrelonych w ust. 1 w porz¹dku obrad
sesji zamieszcza siê temat zasadniczy, a nastêpnie punkty wymagaj¹ce podjêcia uchwa³ w innych sprawach.
§8
1. Sesjê otwiera i obrady prowadzi przewodnicz¹cy Rady,
a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczony przez
niego wiceprzewodnicz¹cy.
2. Rada mo¿e podejmowaæ uchwa³y w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. Sk³ad Rady w³aciwy do podjêcia uchwa³ stwierdza w
chwili g³osowania przewodnicz¹cy obrad.
4. W razie stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodnicz¹cy przerywa obrady sesji i wyznacza nowy termin.
§9
Porz¹dek obrad sesji winien zawieraæ punkt interpelacje i zapytania radnych.
§ 10
1. Interpelacja obejmuje wskazanie koniecznoci rozwi¹zania problemu i ¿¹danie zajêcia stanowiska przez Zarz¹d.
2. Interpelacje sk³ada radny na pimie na sesji b¹d w
okresie miêdzy sesjami. W przypadku, gdy interpelacja zosta³a wniesiona w okresie miêdzy sesjami Rady,
na wniosek radnego przewodnicz¹cy obrad przedstawia jej treæ na najbli¿szej sesji.
3. Interpelacja powinna zawieraæ przedstawienie stanu
faktycznego oraz wynikaj¹ce zeñ pytania. Ustne przedstawienie interpelacji nie mo¿e przekraczaæ 5 minut.
4. Odpowiedzi na interpelacje udziela siê na pimie w ci¹gu 14 dni od daty jej zg³oszenia.

5. Odpowiedzi na interpelacje przedstawiane na sesji nie
mog¹ przekraczaæ 10 minut.
§ 11
1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i wnoszone jest
ustnie na sesji. Czas zapytania nie mo¿e przekroczyæ 3
minut.
2. Odpowiedzi na zapytanie udziela prezydent b¹d wskazana przez niego osoba na sesji, lub w razie koniecznoci uzyskania dodatkowych wyjanieñ, pisemnie w
ci¹gu 14 dni.
3. Odpowiedzi na zapytanie udzielone na sesji nie mog¹
przekraczaæ 7 minut.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu w sprawach objêtych
porz¹dkiem obrad wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu w sprawach zg³aszania
wniosków o charakterze formalnym poza kolejnoci¹,
a w szczególnoci w sprawach:
1) stwierdzenia quorum,
2) zakoñczenia dyskusji,
3) zamkniêcia listy mówców,
4) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
5) odebrania g³osu,
6) przeliczenia g³osów,
7) g³osowania imiennego.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 przewodnicz¹cy
podaje niezw³ocznie pod g³osowanie.
4. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy mo¿e
odebraæ g³os przywo³awszy uprzednio dyskutanta do
rzeczy. W kwestiach spornych o odebraniu g³osu decyduje Rada.
§ 13
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê (inicjatywa
uchwa³odawcza) mog¹ wystêpowaæ:
1) przewodnicz¹cy Rady,
2) komisje,
3) co najmniej 5 radnych,
4) Zarz¹d,
5) prezydent.
2. Z wnioskami o podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej w
sprawach nale¿¹cych do w³aciwoci Rady mog¹ wystêpowaæ do organów wymienionych w ust. 1 partie
polityczne, organizacje spo³eczne, zawodowe i spó³dzielcze.
§ 14
1. Projekty uchwa³ w formie pisemnej sk³ada siê przewodnicz¹cemu Rady co najmniej 14 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) przedmiot uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) regulacjê sprawy bêd¹cej przedmiotem uchwa³y,
4) okrelenie, w miarê potrzeby ród³a finansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) opiniê prawn¹,
7) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie.
3. Do projektów uchwa³ do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce celowoæ podjêcia uchwa³y, przewidywane skutki spo³eczne, ekonomiczne i prawne.
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4. Projekty uchwa³ przewodnicz¹cy Rady kieruje do odpowiednich komisji Rady w celu ich zaopiniowania.
Opinia powinna zalecaæ przyjêcie projektu bez poprawek, przyjêcie z okrelonymi poprawkami b¹d odrzucenie projektu. Jeli opinia komisji nie jest jednomylna, mniejszoæ (co najmniej 2 cz³onków komisji) ma
prawo przedstawiæ opiniê mniejszociow¹.
5. Przewodnicz¹cy Rady umieszcza projekty uchwa³ w
porz¹dku obrad najbli¿szej sesji wraz z opiniami komisji oraz wnioskami mniejszociowymi.
6. Decyzjê o nieprzyjêciu inicjatywy uchwa³odawczej
podejmuje przewodnicz¹cy Rady. Nie przyjêcie wniosku o podjêciu inicjatywy uchwa³odawczej nale¿y pisemnie uzasadniæ informuj¹c o tym wnioskodawców i
Radê.
7. Na wniosek prezydenta przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest
Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczêcia sesji.
8. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 15
1. Je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, uchwa³y zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym, przez podniesienie rêki.
2. Przez zwyk³¹ wiêkszoæ w rozumieniu art. 14 ustawy o
samorz¹dzie gminnym nale¿y rozumieæ ka¿d¹ wiêksz¹
liczbê g³osów za od g³osów przeciw.
§ 16
1. Rada podejmuje uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu w przypadkach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów ustawowego sk³adu
Rady ma miejsce wtedy, gdy liczba g³osów za jest
wiêksza ni¿ po³owa ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
Uchwa³y Rady dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci
co najmniej po³owy jej sk³adu.
§ 18
1. G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach
okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym:
1) przeprowadza je wybrana przez Radê komisja skrutacyjna na kartkach ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
2) sk³ad komisji skrutacyjnej ustalany jest ka¿dorazowo przez Radê,
3) wynik g³osowania og³asza, niezw³ocznie po jego
ustaleniu, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej.
2. G³osowanie imienne odbywa siê poprzez wywo³ywanie nazwisk radnych i odnotowanie w protokóle czy
radny odda³ g³os za, przeciw, czy wstrzyma³ siê
od g³osu. Wynik g³osowania og³asza przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku wyboru cz³onków komisji lub przedstawicieli miasta do innych cia³ kolegialnych, je¿eli ¿aden
z kandydatów proponowanych do sk³adu nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, skrela siê z listy kandydata,
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który uzyska³ najmniejsz¹ iloæ g³osów, a listê pozosta³ych poddaje ponownie pod g³osowanie.
§ 19
1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³, w którym odnotowuje siê:
1) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
2) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
3) przyjêcie protokó³u z poprzedniej sesji,
4) interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
5) wyniki g³osowañ projektów uchwa³,
6) podstawowe informacje o przebiegu sesji.
2. Do protokó³u oznaczonego cyframi rzymskimi do³¹cza
siê listê obecnoci radnych, zaproszonych goci Rady
oraz podjête przez Radê uchwa³y.
3. Protokó³y z obrad przechowuje Biuro Rady Miasta.
4. Jeli protokó³ nie odzwierciedla prawid³owo sensu
wyst¹pienia, osoba, której to dotyczy, mo¿e na pimie
zg³osiæ wniosek o sprostowanie protokó³u. Sprostowanie przyjmuje Rada w formie uchwa³y.
5. Odrzucenie przez Radê wniosku o sprostowanie protokó³u nie wy³¹cza, na ¿¹danie zainteresowanego, mo¿liwoci z³o¿enia sprostowania jako za³¹cznika stanowi¹cego integraln¹ czêæ protokó³u z sesji.
6. Protokó³ przyjmuje Rada na nastêpnej sesji.
§ 20
1. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du w Biurze Rady Miasta. Protokó³ jest dokumentem jawnym.
2. Odpis przyjêtego protokó³u przekazuje siê Zarz¹dowi.
3. Wyci¹gi z protokó³u Zarz¹d przekazuje zainteresowanym miejskim jednostkom organizacyjnym  na ich
wniosek.
§ 21
1. Uchwa³y stanowi¹ odrêbne dokumenty.
2. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy Rady, który przewodniczy³ obradom.
3. Uchwa³y  z wyj¹tkiem uchwa³ bud¿etowych, prezydent przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu w terminie
7 dni od daty podjêcia.
4. Uchwa³y bud¿etowe, uchwa³y w sprawie absolutorium
dla Zarz¹du oraz inne uchwa³y objête nadzorem RIO
przedk³ada siê Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie okrelonym w ust. 3.
5. Uchwa³y stanowi¹ce prawo miejscowe podlegaj¹ publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Rozdzia³ II  komisje Rady
§ 22
1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada powo³uje sta³e lub dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.
§ 23
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach.
2. Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu, nie mniej jednak, ni¿ 3 cz³onków.
§ 24
1. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada sporód
cz³onków radnych.
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2. Wiceprzewodnicz¹cego komisji wybiera komisja sporód radnych, bêd¹cych jej cz³onkami.
3. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.
4. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mog¹
przewodniczyæ komisjom sta³ym.
5. Cz³onkowie Zarz¹du nie wchodz¹ w sk³ad komisji sta³ych.
§ 25
1. Sk³ad komisji sta³ej powinien liczyæ minimum 4 radnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 3 komisji sta³ych.
3. Cz³onków komisji nie bêd¹cych radnymi powo³uje
Rada na wniosek komisji.
4. Osoby spoza Rady s¹ równoprawnymi cz³onkami komisji.
§ 26
1. Posiedzenia komisji zwo³uje i porz¹dek obrad ustala
przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
2. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
3. Komisje mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.
4. Posiedzenia komisji prowadzi przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci, wiceprzewodnicz¹cy.
§ 27
1. Do zadañ komisji sta³ych w zakresie spraw, do których
zosta³y powo³ane, nale¿¹ w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, do których zosta³y powo³ane,
2) kontrola Zarz¹du i jednostek organizacyjnych miasta pod wzglêdem zgodnoci ich dzia³ania z uchwa³ami Rady,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez Radê, Zarz¹d lub komisje,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie projektów uchwa³,
5) badanie terminowoci i prawid³owoci za³atwiania
przez Zarz¹d i kierowników jednostek organizacyjnych miasta wniosków i skarg mieszkañców,
6) wspó³praca z innymi komisjami Rady,
7) sk³adanie Radzie sprawozdañ ze swej dzia³alnoci.
2. Zadania kontrolne komisje realizuj¹ zgodnie z przyjêtym przez Radê planem pracy lub na zlecenie Rady:
1) w pe³nym sk³adzie lub przez wy³oniony ze swego
grona zespó³ kontrolny,
2) przed przyst¹pieniem do kontroli komisja lub zespó³
kontrolny otrzymuj¹ od przewodnicz¹cego komisji
upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli,
3) kontrole przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela jednostki kontrolowanej, który ma obowi¹zek udostêpniæ potrzebne dokumenty i sk³adaæ wyjanienia,
4) z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego
i przedstawiciel jednostki kontrolowanej,
5) wyniki kontroli omawiane s¹ na posiedzeniu komisji, która dokonuje oceny dzia³alnoci kontrolowanej jednostki w zakresie objêtym kontrol¹. Wnioski i
opinie komisja przedstawia Radzie i Zarz¹dowi
§ 28
1. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie

bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zaprosiæ osoby zainteresowane na posiedzenia komisji i udzielaæ im g³osu. Zaproszone osoby nie maj¹ prawa g³osowania.
§ 29
Na zaproszenie przewodnicz¹cego komisji cz³onek Zarz¹du lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ w posiedzeniach.
§ 30
1. Rada powo³uje komisjê dyscyplinarn¹ I i II instancji do
orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników
samorz¹dowych mianowanych.
2. Cz³onków komisji dyscyplinarnych I instancji wybiera
siê sporód pracowników samorz¹dowych mianowanych.
3. Cz³onków komisji dyscyplinarnej II instancji wybiera
siê sporód radnych.
4. Cz³onków komisji dyscyplinarnych wybiera siê na okres
kadencji Rady.
§ 31
Komisje dorane dzia³aj¹ do czasu przyjêcia przez Radê
sprawozdania z wykonania zadañ, dla których zosta³y
powo³ane.
Za³¹cznik nr 5
do Statutu Miasta Sopotu
Regulamin
Honorowego Obywatelstwa Sopotu
§1
Tytu³ Honorowego Obywatela Sopotu nadaje Rada
Miasta Sopotu.
§2
Honorowe obywatelstwo jest wyrazem najwy¿szego
uznania. Nadawane jest osobom szczególnie zas³u¿onym
dla Sopotu, a tak¿e wybitnym osobistociom, zgodnie z
ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
§3
Honorowe obywatelstwo mo¿e byæ nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
§4
Honorowe obywatelstwo mo¿e byæ nadane tej samej
osobie tylko jeden raz.
§5
1. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa
mog¹ wystêpowaæ:
1) przewodnicz¹cy Rady,
2) komisje Rady,
3) Zarz¹d,
4) organizacje spo³eczno-polityczne.
2. Pisemny wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa powinien zawieraæ:
1) dane o kandydacie i jego charakterystykê,
2) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych proponowane
wyró¿nienie.

 2085 

Poz. 946, 947

3. Wniosek powinien zostaæ rozpatrzony przez Radê w
ci¹gu 60 dni od daty jego zg³oszenia.
4. Wniosek opiniuj¹ w³aciwe komisje Rady.
§6
Uchwa³ê w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Rada podejmuje w g³osowaniu jawnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci 2/3 ustawowego sk³adu Rady.
§7
Osoba wyró¿niona otrzymuje akt nadania honorowego obywatelstwa.
§8
1. Nadanie honorowego obywatelstwa odbywa siê w
sposób zapewniaj¹cy uroczysty charakter tego wydarzenia i winno byæ poprzedzone prezentacj¹ zas³ug wyró¿nionej osoby.
2. Do wrêczenia honorowego obywatelstwa upowa¿nieni s¹ przewodnicz¹cy Rady i prezydent.
§9

1)
2)
3)
4)
5)

Osobie wyró¿nionej honorowym obywatelstwem przys³uguj¹ nastêpuj¹ce przywileje:
u¿ywanie tytu³u Honorowy Obywatel Sopotu,
uczestniczenie na prawach honorowego gocia w sesjach Rady oraz innych uroczystociach o charakterze
miejskim,
bezp³atne przejazdy na terenie miasta komunalnymi
rodkami komunikacji miejskiej,
bezp³atny wstêp na imprezy okolicznociowe organizowane przez Zarz¹d,
prawo do pogrzebu z honorami na cmentarzu w Sopocie.
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Radê w zakresie kontroli. W tym celu ma prawo ¿¹daæ
wyjanieñ od Zarz¹du i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Z przebiegu kontroli komisja rewizyjna sporz¹dza protokó³ wraz z wnioskami. Wszelkie ustalenia komisja
przyjmuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przewodnicz¹cy komisji przedstawia wnioski i protokó³ Radzie i Zarz¹dowi.
§3
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni, z
wy³¹czeniem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych oraz wchodz¹cych w sk³ad
Zarz¹du.
§4
Wiceprzewodnicz¹cego komisji rewizyjnej wybieraj¹ ze
swego sk³adu cz³onkowie komisji.
§5
Posiedzenia komisji rewizyjnej zwo³uje oraz przewodniczy obradom jej przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci  wiceprzewodnicz¹cy.
§6
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu miasta
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w
sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§7
W pracach komisji rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ powo³ani na jej wniosek przez przewodnicz¹cego Rady eksperci i rzeczoznawcy.

§ 10

§8

Do korzystania z przywilejów wymienionych w § 9 upowa¿nia legitymacja wystawiona przez Biuro Rady Miasta.

Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ cz³onków w³aciwych komisji problemowych do uczestnictwa w kontrolach Zarz¹du i miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 11
Ewidencjê osób wyró¿nionych honorowym obywatelstwem prowadzi Biuro Rady Miasta.
§ 12
Koszty zwi¹zane z ustanowieniem oraz nadaniem tytu³u Honorowego Obywatela Sopotu pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Miasta Sopotu
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu
§1
Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola dzia³alnoci
Zarz¹du oraz miejskich jednostek organizacyjnych w oparciu o kryteria legalnoci, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci w zakresie zarz¹dzania mieniem i wykonywania
bud¿etu miasta.
§2
1. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie planu pracy
zatwierdzonego przez Radê.
2. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez

§9
Protokó³ koñcowy przyjêty przez Radê jest dokumentem jawnym.
§ 10
Komisja rewizyjna przynajmniej raz w roku sk³ada Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
§ 11
Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej mo¿e braæ udzia³ w
posiedzeniach Zarz¹du bez prawa g³osowania.

947
UCHWA£A Nr XXIV/411/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLI/493/98 Rady Miasta
Sopotu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Sopot.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
(Dz. U. Nr 23, poz. 150, zm.: z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1989 r. Nr 35, poz. 192; Dz. U.
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z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w zwi¹zku z art. 2, pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji
okrelonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej (Dz. U. Nr 34,
poz. 198; zm.: z 1990 r. Dz. U. Nr 43, poz. 253) oraz art. 40,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261,
Nr 89, poz. 401; Nr 90, poz. 446, Nr 106, poz. 496; Nr 114,
poz. 542, Nr 132, poz. 622; Nr 141, poz. 682, z 1997 r.:
Dz. U. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 670; Nr 107, poz. 668,
Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 121, poz. 769) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Uzdrowiska Sopot stanowi¹cym za³. Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Sopotu Nr XLI/493/98 z dnia 18
czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Sopot zmienia siê treæ § 1, który otrzymuje brzmienie:
1. W celu ochrony warunków naturalnych niezbêdnych
do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kszta³towania innych czynników
rodowiskowych dla uzdrowiska Sopot, ustala siê
obszar ochrony uzdrowiskowej, który w zale¿noci
od rodzaju czynnoci zastrze¿onych obejmuje:
a) obszar A 1 jest ograniczony brzegiem Zatoki
Gdañskiej, po³udniow¹ granic¹ dzia³ki Sanatorium
MSW Helios i jej przed³u¿eniem do podstawy
krawêdzi wysoczyzny, dalej wzd³u¿ tej krawêdzi
do ul.Polnej, pó³nocn¹ granic¹ pasa drogowego
ul. Polnej do ul. Bitwy pod P³owcami, zachodni¹
granic¹ pasa drogowego ul. Bitwy pod P³owcami
do ul.3 Maja, pó³nocn¹ granic¹ pasa drogowego
ul. 3 Maja do ul.Grunwaldzkiej, zachodni¹ granic¹ pasa drogowego ulic: Grunwaldzkiej i Powstañców Warszawy do miejsca skrêtu tej ostatniej ku
pó³nocnemu zachodowi. Od tego miejsca granica biegnie do Zatoki Gdañskiej,
b) obszar A 2 jest po³o¿ony w granicach dzia³ki
Sanatorium Lenik, przy ul. 23 Marca 105,
c) obszar B obejmuje ca³¹ miejscowoæ za wyj¹tkiem pasa o szerokoci ok. 200 m przy granicy z
Gdañskiem. Po³udniowa granica strefy przebiega: od brzegu morskiego ulic¹ Hestii do ul. Bitwy
pod P³owcami i dalej ci¹giem pieszym do ul. W³adys³awa £okietka, w poprzek Hipodromu do
ul. Kasztanowej, pó³nocn¹ stron¹ ul.Kasztanowej
do Al. Niepodleg³oci, wschodni¹ stron¹ Al. Niepodleg³oci do pó³nocnego ogrodzenia Wojewódzkiego Szpitala Grulicy i Chorób P³uc i dalej
wzd³u¿ niego w poprzek lasu lini¹ przez niego wyznaczon¹ do granicy Sopotu z Gdañskiem,
d) obszar C obejmuje Zatokê Gdañsk¹ w pasie 500
m od brzegu morskiego i pas o szerokoci od
oko³o 200 m do 0 m wzd³u¿ granicy z Gdañskiem.
Jego pó³nocna granica pokrywa siê z po³udniow¹ granic¹ strefy B.
2. Granice obszarów okrelonych w ust. 1 s¹ oznaczone na planie stanowi¹cym za³¹cznik do statutu.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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Gdañsk, dnia 27 wrzenia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/503-A/9/2001/II/AR
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 21 wrzenia 2001 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Ciep³owniczo-Komunalnego KOKSIK
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Redzie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON P-190585585-84009000/51-3-721-19249
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 11 sierpnia 2000 r. Nr OGD 
820/503-A/7/2000/II/AP w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia
30 listopada 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/11/503/U/3/98/ZJ z dnia
24 sierpnia 1998 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/7/503/U/3/98/
ZJ z dnia 24 sierpnia 1998 r.
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zwanego dalej Prezesem URE z dnia 11 sierpnia 2000 r.
Nr OGD  820/503-A/7/2000/II/AP i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 18
sierpnia 2000 r. (Nr 80, poz. 498). W powy¿szej decyzji
zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2001 r.

Poz. 948, 949
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W dniu 13 sierpnia 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a.
Pismem z dnia 21 wrzenia 2001 r. znak: 1348/2001
Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê do Prezesa URE z wnioskiem o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania II Taryfy dla
ciep³a do dnia 30 listopada 2001 r., z uwagi na trwaj¹cy
proces zatwierdzania nowej taryfy.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE uzna³,
i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 11 sierpnia 2000 r. Nr OGD  820/503-A/7/2000/
II/AP w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, w
zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at. Dlatego te¿, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie o zatwierdzenie trzeciej
taryfy dla ciep³a. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w drugiej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie i jest niezbêdne
na zastosowanie przez Przedsiêbiorstwo nowych cen
wynikaj¹cych z trzeciej taryfy dla ciep³a. Jak wynika z
art. 47 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. r. Nr 54, poz. 348 z pón.
zm.) taryfa dla ciep³a mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ 14 dni od dnia jej opublikowania we w³aciwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Jednoczenie przed³u¿eniu okresu obowi¹zywania bazowych stawek nie sprzeciwia siê treæ przepisu § 46 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. Nr 96, poz. 1053), z którego wynika, i¿ taryfy obowi¹zuj¹ce przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26
maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555) i dostosowane w zakresie op³aty
za przy³¹czenie i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie
póniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do
dnia 30 czerwca 2001 r. Taryfa dla ciep³a ustalona przez
Przedsiêbiorstwo zosta³a bowiem zatwierdzona decyzj¹
Prezesa URE z dnia 11 sierpnia 2000 r. Nr OGD  820/503A/7/2000/II/AP.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpo-
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wania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. MPCK KOKSIK Spó³ka z o.o.
ul. Obwodowa 52; 84 240 Reda
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
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Gdañsk, dnia 4 padziernika 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/503-A/10/2001/III/AR
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Ciep³owniczo-Komunalnego KOKSIK
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Redzie
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posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON P-190585585-84009000/51-3-721-19249
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a,
których wysokoæ zosta³a uwzglêdniona przy ustalaniu cen i stawek op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
nastêpnym roku stosowania taryfy, w stosunku do
poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 2,0 %,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 1,0 %,
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xr, o których mowa w p-kcie 3  do dnia 31
maja 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/11/503/U/3/98/ZJ z
dnia 24 sierpnia 1998 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/7/503/U/3/
98/ZJ z dnia 24 sierpnia 1998 r., w dniu 13 sierpnia
2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
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padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Przedsiêbiorstwo przy ustalaniu bazowych cen i stawek
op³at uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy
ustalaniu wysokoci wspó³czynników korekcyjnych Xw
uwzglêdniono przede wszystkim wzrost kosztów paliwa
oraz wzrost kosztów podatku od nieruchomoci w wyniku wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2001 r., pobieranego przez Miasto Reda, podatku od nieruchomoci wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz
ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych
do jego przesy³ania i dystrybucji.
Wspó³czynniki korekcyjne Xr Przedsiêbiorstwo stosuje zgodnie z § 28 rozporz¹dzenia taryfowego, dostosowuj¹c ceny i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych.
Wysokoæ wspó³czynników korekcyjnych Xr zosta³a
ustalona adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do
zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci koncesjonowanej w nastêpnym roku w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy. Wp³yw
na okrelenie wysokoci powy¿szych wspó³czynników
korekcyjnych mia³ fakt, i¿ sytuacja finansowa Przedsiêbiorstwa jest stabilna, a ponadto dotychczas zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy dla ciep³a sk³adane przez
Przedsiêbiorstwo obejmowa³y koszty wynikaj¹ce z nak³adów ponoszonych na realizacjê zadañ inwestycyjnych
zawartych w przed³o¿onym Planie zamierzeñ modernizacyjnych, rozwojowych i ochrony rodowiska, które
obecnie i w przysz³oci winny wp³ywaæ na wzrost efektywnoci gospodarowania oraz spadek kosztów prowadzenia dzia³alnoci koncesjonowanej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xr, okrelonych w p-kcie 3  w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy i zosta³ ustalony z uwzglêdnieniem potrzeby
weryfikacji wspó³czynników ze wzglêdu na ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Ustalaj¹c wysokoæ powy¿szych wspó³czynników Prezes URE zapewni zrównowa¿enie interesów Przedsiêbiorstwa, jak i jego odbiorców.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. MPCK KOKSIK Spó³ka z o.o.
ul. Obwodowa 52
84 240 Reda
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80 958 Gdañsk
3. a/a]
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
NR OGD-820/503-A/10/2001/III/AR
z dnia 4 padziernika 2001 r.
Spis treci:
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042, Nr 110, poz. 1255, oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiêbiorstwo Ciep³owniczoKomunalne Koksik Sp. z o.o. w Redzie, zwane dalej MPCK Koksik,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych
za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w
obiektach,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
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 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 obliczeniowe natê¿enie przep³ywu dla sieci ciep³owniczej  natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce przy³¹czeniowej mocy cieplnej dla danej sieci ciep³owniczej i parametrom nonika ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a do tej sieci, okrelonym w tabeli
regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.

Grupa
odbiorców
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Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

Cena
Cena
nonika
ciep³a
ciep³a

2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 ród³o ciep³a  ciep³owniê zlokalizowan¹ przy ul. Obwodowej 52 w Redzie, w której ciep³o wytwarzane
jest z przetworzenia mia³u wêglowego.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
MPCK Koksik prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  nr WCC/11/503/U/3/98/ZJ z dnia
24 sierpnia 1998 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  nr PCC/7/503/U/3/98/
ZJ z dnia 24 sierpnia 1998 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa I  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców
i przez nich eksploatowane.
Grupa Ia  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ MPCK Koksik i przez niego eksploatowane.
Grupa II  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze bêd¹ce w³asnoci¹ MPCK Koksik i
przez niego eksploatowane.
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ
bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

[z³/MW]

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]

3

roczna

[z³/GJ] [z³/m ]
rata
miesiêczna

rata
miesiêczna

roczna

rata
miesiêczna

[z³/GJ]

roczna

Grupa I 54 944,88

4 578,74

20,31

15,36

125,52

10,46

7 959,12

663,26

4,01

Grupa Ia 54 944,88

4 578,74

20,31

15,36

125,52

10,46

13 453,80

1 121,15

5,91

Grupa II 54 944,88

4 578,74

20,31

15,36

125,52

10,46

18 304,32

1 525,36

7,68

2. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*).

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
Grupa
odbiorców

Grupa I

Cena
ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

67 032,75

5 586,06

[z³/GJ]

24,78

3

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]

[z³/m ]

18,74

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]

roczna

rata miesiêczna

roczna

rata miesiêczna

153,13

12,76

9 710,13

809,18

[z³/GJ]

4,89
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Grupa Ia 67 032,75

5 586,06

24,78

18,74

153,13

12,76

16 413,64

1 367,80

7,21

Grupa II 67 032,75

5 586,06

24,78

18,74

153,13

12,76

22 331,27

1 860,94

9,37

*) w cenach i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22 %.
3. W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia MPCK Koksik pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi
przesy³owe dla tego odbiorcy wylicza siê wed³ug nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw) : Ngppw
Ozpw = (1  B) (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw) : Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego w [z³/
MW].
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, którego wartoæ wynosi 0,3.
Os  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie w [z³/MW].
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorcê, który
udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie w [MW].
Oz  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie w [z³/GJ].
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcy, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie w [GJ].
Kpw  koszty ponoszone przez MPCK Koksik z tytu³u
udostêpniania przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie w [z³].
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹
op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/
GJ].
4. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 119, poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia,
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony
przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w
punkcie 3.1.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosowane s¹ przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez MPCK Koksik standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej, ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie, co najmniej 14 dni przed wystawieniem pierwszej faktury, w
której zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at.
Prezes Zarz¹du
J. Kubera

Prokurent Spó³ki
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D. Sammel
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