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973
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 8 padziernika 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Ostaszewie w okrêgu wyborczym Nr 3 przeprowadzonych w dniu 7 padziernika 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 7 padziernika 2001 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Gminy w Ostaszewie w okrêgu wyborczym Nr 3.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Ostaszewie w okrêgu wyborczym Nr 3 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Ostaszewie w okrêgu wyborczym Nr 3 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 778, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 185 wyborców, co
stanowi 23,78% uprawnionych do g³osowania;
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Ostaszewie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej

komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 3 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
185
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Ostaszewo
66
1) SZEPTAK Jan
66
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Szansa
82
1) LEWANDOWSKA Wioletta
82
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Niezale¿ni
37
1) ZALEWSKI Tomasz
37
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ Lewandowska Wioletta z listy Nr 2- Komitet Wyborczy Szansa.
p.o.Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego
P. Czajkowski
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974
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 11 padziernika 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miasta Malborka.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji ich zadañ (M.P. Nr 27, poz 387) informuje siê,
¿e w Radzie Miasta Malborka uchwa³¹ tej Rady Nr 297/
XXXVI/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Stanis³awa DZIKOWSKIEGO z listy Nr 1  Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a uchwa³¹ Nr 308/XXXVII/01 z dnia
27 wrzenia 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego
miejsce Krystyny GRABKI z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 268, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 122,
poz. 1321 i z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 45, poz. 49) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na obszarze województwa pomorskiego zakaz ¿ywienia byd³a, owiec i kóz paszami zawieraj¹cymi bia³ko zwierzêce, z wyj¹tkiem mleka i przetworów
mlecznych.
§2
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
w³aciwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii.
§3
Kto stosuje w ¿ywieniu byd³a, owiec i kóz pasze, o których mowa w § 1, podlega grzywnie.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda

976
p.o.Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego
P. Czajkowski

975
ROZPORZ¥DZENIE Nr 10/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 padziernika 2001 r.
w sprawie zakazu stosowania w ¿ywieniu byd³a, owiec
i kóz pasz zawieraj¹cych bia³ko zwierzêce z wyj¹tkiem
mleka i przetworów mlecznych.
W celu ochrony zdrowia ludzi przed mo¿liwoci¹ zara¿enia wirusem choroby Creutzfeldta-Jakoba, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22,

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 padziernika 2001 r.
w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa
pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia
1998 r.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia
2000 r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 3 z dnia 18 stycznia 2001 r., poz. 21) podaje siê
do publicznej wiadomoci wykaz stanowi¹cy za³¹cznik do
w/w obwieszczenia.
Obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

ROK POW.
[ha]

zmiana

1

Kêpa Red³owska

1938
2001

121,91

PO£O¯ENIE REZERWATU
Powiat
Gmina
Gdynia p.g.

Gdynia (M)

ORGAN
POWO£UJ¥CY
Woj. Pom.;

Numer

Data

271
49

29 VII
1938;
23 III 2001

Woj. Pom.;

1954

5,03

Gdañski

Kolbudy Górne

ML

50

11 III 1954

3

Stare Modrzewie

1954

4,85

Kartuski

Kartuzy (M i G)

ML

49

11 III 1954

4

Wyspa na Jeziorze Przywidz

1954

4,55

Gdañski

Przywidz

ML

51

11 III 1954

5

Zamkowa Góra

1954

8,88

Kartuski

Kartuzy (M i G)

ML

52

11 III 1954

6

Osiedle Kormoranów

1956

20,46

Cz³uchowski

Przechlewo

ML

104

19 III 1956

7

Cisy w Czarnem

1957

26,29

Cz³uchowski

Rzeczenica

MLiPD

75

14 II 1957

8

K¹ty Rybackie

1957
2000

102,54

Nowodworski

Sztutowo

MLiPD;
Woj. Pom.

301
109

28 IX 1957;
13 VI 2000

9

Kurze Grzêdy

1957
1989

170,70

Kartuski

Kartuzy (M i G),
Sierakowice

MLiPD;
MOZNiL

302

28 IX 1957;
18 IV 1989

10

Przyl¹dek Rozewski

1957

12,15

Pucki

W³adys³awowo (M)

MLiPD

3

10 I 1959

11

Krêgi Kamienne

1958

16,91

Chojnicki

Czersk (M i G)

MLiPD

15 IX 1958

Poz. 976

Bursztynowa Góra
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LP.

NAZWA
REZERWATU

9,64

Chojnicki

Czersk (M i G)

MLiPD;
MLiPD

239

13

Jezioro Turzycowe

1959
1989

11,39

Kartuski

Kartuzy (M i G),
Sierakowice

ML;
MOZNiL

379

5 XI 1959;
18 IV 1989

14

Pianickie £¹ki

1959

56,23

Pucki

Krokowa

MLiPD

378

5 XI 1959

15

Ptasi Raj

1959

188,45

Gdañsk p.g.

Gdañsk (M)

MLiPD

376

5 XI 1959

16

Czapli Wierch

1960

5,26

Starogardzki

Osiek

MLiPD

36

1 II 1960

17

Dar¿lubskie Buki

1960

28,31

Pucki

Puck (G)

MLiPD

37

1 II 1960

18

Krzywe Ko³o w pêtli Wdy

1960

10,00

Starogardzki

Osiek

MLiPD

38

1 II 1960

19

Ostrzycki Las

1960
1989

55,13

Kartuski

Stê¿yca

MLiPD;
MOZNiL

40

1 II 1960;
18 IV 1989

20

Choczewskie Cisy

1961

9,19

Wejherowski

Choczewo

MLiPD

233

12 XII 1961

21

Miêdzybórz

1961

1,63

Cz³uchowski

Rzeczenica

MLiPD

192

21 X 1961

22

Bocheñskie B³oto

1962

16,15

Cz³uchowski

Rzeczenica

MLiPD

134

28 VII 1962
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Ustronie
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23 VII
1958;
10 IV 1978

12

1962

7,00

Nowodworski

Krynica Morska (M)

MLiPD

81

15 V 1962

24

Lubygoæ

1962

70,85

Kartuski

Kartuzy (M i G)

MLiPD

159

5 IX 1962

25

Staniszewskie B³oto

1962
1989

130,41

Kartuski

Kartuzy (M i G)

MLiPD;
MOZNiL

18

31 I 1962;
18 IV 1989

26

Szczyt Wie¿yca

1962

33,59

Kartuski

Stê¿yca

MLiPD

20

31 I 1962

27

Mêtne

1963

53,28

Chojnicki

Czersk (M i G)

MLiPD

84

10 V 1963

28

Orle nad Jeziorem Du¿ym

1963

1,70

Kocierski

Liniewo

MLiPD

5

14 I 1963

29

Jezioro Orle

1965

11,83

Bytowski

Miastko (M i G)

MLiPD

171

23 X 1965

30

Jezioro Sporackie

1965

11,36

Cz³uchowski

Cz³uchów (G)

MLiPD

172

23 X 1965

31

Opalenie Dolne

1965

1,75

Tczewski

Gniew (M i G)

MLiPD

73

1 VI 1965

32

Opalenie Górne

1965

1,62

Tczewski

Gniew (M i G)

MLiPD

72

1 VI 1965

33

Wios³o Ma³e

1965

24,69

Tczewski

Gniew (M i G)

MLiPD

75

1 VI 1965

34

Kwidzyñskie Ostnice

1966

0,20

Kwidzyñski

Kwidzyn (M)

MLiPD

181

29 XII 1966

35

Jezioro Liwieniec

1967

82,80

Kwidzyñski

Prabuty (M i G)

MLiPD

36

Bia³a Góra

1968

3,81

Malborski

Sztum (M i G)

MLiPD
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23

7 X 1967

5 X 1968

Poz. 976

160

32,31

Malborski

Mi³oradz, Sztum (M i G)

MLiPD

162

5 X 1968

38

Parów Wêgry

1968

22,15

Malborski

Sztum (M i G)

MLiPD

161

5 X 1968

39

M¹tawy

1970

56,89

Malborski

Mi³oradz

MLiPD

186

10 XII 1970

40

Bia³ogóra

1972

55,75

Pucki

Krokowa

MLiPD

130

27 X 1972

41

Jar Rzeki Raduni

1972

84,24

Kartuski

Somonino, ¯ukowo (M i G)

MLiPD

72

23 VI 1972

42

Staniszewskie Zdroje

1972
1989

37,52

Kartuski

Kartuzy (M i G)

MLiPD;
MOZNiL

130

27 X 1971;
18 IV 1989

43

Wios³o Du¿e

1972

29,88

Tczewski

Gniew (M i G)

MLiPD

130

27 X 1972

44

Nawionek

1974

10,67

Chojnicki

Brusy (M i G)

MLiPD

16 IX 1974

45

Jezioro G³êboczko

1976

24,32

Bytowski

Bytów (M i G)

MLiPD

10 XI 1976

46

Jezioro Krasne

1976

28,00

Cz³uchowski

Przechlewo

MLiPD

10 XI 1976

47

Jezioro Smo³owe

1976

36,82

Bytowski

Miastko (M i G)

MLiPD

10 XI 1976

48

Mierzeja Sarbska

1976

546,63

Wejherowski,
Lêborski

MLiPD

10 XI 1976

49

Mi³achowo

1976
1982

3,70

Cz³uchowski

MLiPD;
MLiPD

10 XI 1976; r
23 VIII
1982

Choczewo,

Wicko

£eba (M),

Debrzno (M i G)

Dziennik Urzêdowy
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Las £êgowy nad Nogatem
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37

40,80

Chojnicki

Brusy (M i G)

MLiPD

4 IV 1977

51

D³ugosz Królewski w £êczynie

1977

1,41

Wejherowski

Gniewino

MLiPD

21 VII 1977

52

Jezioro Laska

1977

70,40

Chojnicki

Brusy (M i G)

MLiPD

21 VII 1977

53

Moroszka Bielawskiego B³ota

1977

8,40

Pucki

Krokowa

MLiPD

4 IV 1977

54

Woskownica Bielawskiego B³ota

1977

33,00

Pucki

Krokowa

MLiPD

4 IX 1977

55

Czapliniec w Wierzysku

1980

10,47

Kocierski

Kocierzyna (G)

MLiPD

15 XII 1980

56

Jar Rzeki Reknicy

1980

66,11

Gdañski

Kolbudy Górne

MLiPD

15 XII 1980

57

Strzelnica

1980

3,55

Kocierski

Kocierzyna (M)

MLiPD

15 XII 1980

58

Gniazda Or³a Bielika

1981

10,40

Bytowski

Czarna D¹brówka

MLiPD

3 XII 1981

59

Go³êbia Góra

1981

7,05

Bytowski

Bytów (M i G)

MLiPD

3 XII 1981

60

Grodzisko Borzytuchom

1981

27,03

Bytowski

Borzytuchom

MLiPD

21 XI 1981

61

Grodzisko Runowo

1981

29,66

S³upski

Potêgowo

MLiPD

21 XI 1981

62

Jezioro Bardze Ma³e

1981

7,37

Cz³uchowski

Cz³uchów (G)

MLiPD

3 XII 1981

63

Jezioro Cêgi Ma³e

1981

4,06

Cz³uchowski

Kocza³a

MLiPD

3 XII 1981

64

Jezioro Ma³e i Du¿e Sitno

1981

40,99

Bytowski

Czarna D¹brówka

MLiPD

3 XII 1981

65

Torfowisko Zieliñ Miastecki

1981

46,50

Bytowski

Trzebielino

MLiPD

21 IX 1981

Poz. 976

1977
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50

281,18

S³upski

G³ówczyce

MLiPD

12 X 1982

67

Bagnisko Niedwiady

1982

47,54

Cz³uchowski

Przechlewo

MLiPD

26 III 1982

68

Bukowa Góra nad Pysznem

1982

6,18

Bytowski

Bytów (M i G)

MLiPD

12 X 1982

69

Cisy nad Czersk¹ Strug¹

1982

17,19

Chojnicki

Czersk (M i G)

MLiPD

26 III 1982

70

Jezioro Mod³a

1982

194,80

S³upski

Ustka (G)

MLiPD

12 X 1982

71

Torfowisko Pob³ockie

1982

112,31

S³upski

G³ówczyce

MLiPD

2 X 1982

72

Torfowisko Potoczek

1982

15,24

S³upski

Kêpice (M i G)

MLiPD

26 III 1982

73

Brzêczek

1983

25,49

Kocierski,
Starogardzki

MLiPD

24 XI 1983

74

Cisowa

1983

24,76

Gdynia p.g.

Gdynia (M)

MLiPD

24 XI 1983

75

Kacze £êgi

1983

8,97

Gdynia p.g.

Gdynia (M)

MLiPD

22 IV 1983

76

Zajêcze Wzgórze

1983

11,74

Sopot p.g.

Sopot (M)

MLiPD

22 IV 1983

77

Zdrojno

1983

167,57

Starogardzki

Osiek

MLiPD

24 XI 1983

78

Zielone

1983

17,08

Pucki

Krokowa

MLiPD

24 XI 1983

79

ródliska w Dolinie Ewy

1983

12,04

Gdañsk p.g.

Gdañsk (M)

MLiPD

22 IV 1983

80

Ja³owce

1984

1,29

S³upski

Smo³dzino

MLiPD

18 V 1984

Liniewo,

Skarszewy (M i G)
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66

1984

99,36

Lêborski

Wicko

MLiPD

18 V 1984

82

Nowe Wicko

1984

24,49

Lêborski

Wicko

MLiPD

18 V 1984

83

Przytoñ

1984

19,57

Cz³uchowski

Przechlewo

MLiPD

18 V 1984

84

Rowokó³

1984

562,81

S³upski

Smo³dzino

MLiPD

18 V 1984

85

Sosny

1984

1,49

Cz³uchowski

Cz³uchów (G)

MLiPD

18 V 1984

86

Jeziorka Chonickie

1985

213,59

Bytowski

Parchowo

MLiPD

11 IV 1985

87

Jezioro Cechyñskie Ma³e

1985

49,05

Bytowski

Studzienice

MLiPD

11 IV 1985

88

Jezioro Kamieñ

1985

50,57

Bytowski

Miastko (M i G)

MLiPD

11 IV 1985

89

Buczyna nad S³upi¹

1987

18,84

S³upski

Ustka (G)

MOZNiL

29 XII 1987

90

Ostrów Trzebielski

1987

8,10

Bytowski

Lipnica

MOZNiL

18 II 1987

91

Beka

1988
1989

193,01

Pucki

Puck (G)

MOZNiL;
MOZNiL

92

Lewice

1988

22,90

Wejherowski

Wejherowo (G)

MOZNiL

18 I 1988

93

Ga³êna Góra

1990

34,06

Wejherowski

Wejherowo (G)

MOZNiL

25 VI 1990

94

Lene Oczko

1990

31,66

Kartuski

Kartuzy (M i G)

MOZNiL

26 XI 1990

95

Szczelina Lechicka

1990

41,32

Kartuski

Kartuzy (M i G)

MOZNiL

25 VI 1990
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1990

109,13

Kartuski

Kartuzy (M i G)

MOZNiL

26 XI 1990

97

¯urawie Chrusty

1990

21,82

Kartuski

Sierakowice

MOZNiL

26 XI 1990

98

Mewia £acha

1991

MOZNiL

9 X 1991

99

Bór Chrobotkowy

1993

41,50

Chojnicki

Brusy (M i G)

MOZNiL

31 XII 1993

100 Ma³e £owne

1993

37,83

Chojnicki

Chojnice (G)

MOZNiL

31 XII 1993

101 Babnica

1996

2,04

Pucki

Krokowa

MOZNiL

12 XI 1996

102 Krwawe Do³y

1996

13,02

Kocierski

Stara Kiszewa

MOZNiL

12 XI 1996

103 Dolina Gwdy

1998

428,20

Cz³uchowski

Czarne (M i G)

MOZNiL

21 XII 1998

104 Las nad Jeziorem M¹drzechowsk

1998

25,34

Bytowski

Bytów (M i G)

MOZNiL

21 XII 1998

Gdañsk p.g.,
150,46 Nowodworski

Gdañsk (M),

Stegna
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§3

UCHWA£A Nr XXXIII/206/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 31 maja 2001 r.

Uchwa³a Rady Gminy wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem
miesi¹ca kalendarzowego, po up³ywie miesi¹ca od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 26 i 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki bazowe czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w zale¿noci od stanu wyposa¿enia lokali
mieszkalnych w instalacje:
a) mieszkanie wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno kanalizacyjn¹ ³azienkê, wc  1,04 z³,
b) mieszkanie wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno kanalizacyjn¹ ³azienkê, lub wc  0,98 z³,
c) mieszkanie wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno kanalizacyjn¹ bez ³azienki i wc  0,91 z³ ,
d) mieszkanie wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹ 
0,85 z³.
2. Obni¿a siê stawkê bazow¹ w zale¿noci od po³o¿enia
miejscowoci na terenie Gminy Dêbnica Kaszubska:
a) w strefie I  bez obni¿ki,
b) w strefie II  obni¿ka stawki bazowej o 5%,
c) w strefie III  obni¿ka stawki bazowej o 10%,
d) w strefie IV  obni¿ka stawki bazowej o 15%.
Podzia³ Gminy Dêbnica Kaszubska na strefy okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Obni¿a siê stawkê bazow¹ o 5% za niekorzystne usytuowanie lokalu na strychu lub w suterenie.
4. Obni¿a siê stawkê bazow¹ o 10% za usytuowanie lokali w budynkach, których wiek przekracza 30 lat.
5. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego w
rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu,bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania, tj.
pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie
uwa¿a siê za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol,
piwnic i komórek gospodarczych.
Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala siê na
podstawie obmiaru w wietle wyprowadzonych przegród pionowych (cian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku okrelonych we
w³aciwej Polskiej Normie.
§2
Zarz¹dca domu jest zobowi¹zany do zawiadomienia
najemcy na pimie o nowej wysokoci czynszu nie póniej ni¿ na 7 dni przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Dêbnicy Kaszubskiej.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XV/111/00 Rady Gminy Dêbnica
Kaszubska z dnia 28 stycznia 2000 r.
§6
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXII/193/01 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
Nr XXXIII/206/01
z dnia 31 maja 2001 r.
Podzia³ gminy na strefy
Strefa

Nazwa miejscowoci

I

Dêbnica Kaszubska

II

Borzêcino
Budowo
Dobieszewo
Gogolewo
Motarzyno
Niepoglêdzie

III

IV

Dobieszewko
Dobra
Gogolewko
Jawory
Kotowo
Krzynia
Krzywañ
£abiszewo
Mielno
Niemcewo
Podole Ma³e
Podwilczyn
Skarszów Górny
Starnice
Grabin
Ga³êzów
Boguszyce
Borzêcinko
Brzeziniec
Budówko
Dargacz
Dobrzykowo
Dudzicze

 2129 

Poz. 977, 978, 979
Goszczyno
Grabówko
Jamrzyno
Lenia
£ysomiczki
Maleniec
Ochodza
Skarszów Dolny
Spole
Starniczki
Strzegomino
Troszki
¯arkowo
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4) § 11 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
Dyrektor mo¿e powo³aæ Radê Programow¹ Centrum
jako organ doradczo  konsultacyjny.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

979
978
UCHWA£A Nr XXXIII/315/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zmiany nazwy Orodka Sportu i Rekreacji w Tczewie na Tczewskie Centrum
Sportu i Turystyki oraz nadania statutu Tczewskiemu
Centrum Sportu i Turystyki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 2 ust. 2 pkt
2 ustawy o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, 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. 5 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
Nr 25, poz. 113, Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680,
Nr 121, poz. 769 i poz. 770, Nr 160, poz. 1078, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 z 1999 r. Nr 96, poz. 1106, Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 72, poz. 839, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5 poz. 43) po zasiêgniêciu opinii Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki  Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W statucie TCSiT, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
Nr XIII/85/95 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja
1995 r. w sprawie zmiany nazwy Orodka Sportu i Rekreacji w Tczewie na Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki oraz nadania statutu Tczewskiemu Centrum Sportu
i Turystyki zm. uchwa³¹ Nr XIII/120/99, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 3 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Siedzib¹ Centrum jest miasto Tczew.
2. Terenem Dzia³ania Centrum jest miasto Tczew oraz
obiekty sportowo  rekreacyjne znajduj¹ce siê
poza granicami administracyjnymi miasta, a s³u¿¹ce rekreacji mieszkañców.
2) w § 7 ust. 3 po s³owie imprez dopisuje siê s³owo
sportowych.
3) § 10 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarz¹d Miasta.

UCHWA£A Nr XXXIII/316/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zawierania umów najmu z osobami, które w dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y
zamieszkiwa³y w lokalach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Tczewie.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 4 i 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787; zm.:
Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111, poz. 1281; z 2000 r.
Nr 3, poz. 46; Nr 5, poz. 67; Nr 83, poz. 946; Nr 88, poz. 988
i Nr 95, poz. 1041; Nr 122, poz. 1317) Rada Miejska w
Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia, Polityki
Spo³ecznej i Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Gospodarczej uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXIII/203/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zawierania umów
najmu z osobami, które w dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y
zamieszkiwa³y w lokalach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Tczewie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) dotychczasowa treæ § 1 otrzymuje oznaczenie
ustêp 1.
2) w § 1 w ust. 1 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
3) nie posiadaj¹ zad³u¿eñ z tytu³u op³at za korzystanie z zajmowanych lokali mieszkalnych lub zawar³y z wynajmuj¹cym porozumienie w sprawie
sp³aty zaleg³oci czynszowych w ratach.
3) w § 1 dodaje siê ust. 2 i 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
2. W przypadku zawarcia porozumienia umowa najmu mo¿e byæ zawarta z d³u¿nikiem po wp³aceniu przynajmniej jednej raty.
3. Sp³atê zad³u¿enia mo¿na roz³o¿yæ na okres nie
d³u¿szy ni¿ 10 lat.
4) w § 2 skrela siê pkt 3.
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

UCHWA£A Nr XXXIV/323/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

§3
Uchwa³ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

980
UCHWA£A nr XXXIII/317/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew
oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu
powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 4 i 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787; zm.:
Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111, poz. 1281; z 2000 r.
Nr 3, poz. 46; Nr 5, poz. 67; Nr 83, poz. 946; Nr 88, poz. 988
i Nr 95, poz. 1041; Nr 122, poz. 1317) Rada Miejska w
Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia, Polityki
Spo³ecznej i Prorodzinnej oraz Komisji Finansowo  Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr IX/60/95 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
26 stycznia 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew oraz
kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci w § 3 ust. 2 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
3) Sp³atê zad³u¿enia mo¿na roz³o¿yæ na okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Tczewa.
§3
Uchwa³ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz zmiany niektórych uchwa³.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 41 ust. 1 pkt 4,
art. 12 ust 2 i 3, art. 18 ust. 1-7 i art. 18 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z
1984 r. Nr 34, poz.184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431,
z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40,
poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, art. 14 ust. 6 poz. 136 i
Nr 120, poz. 1268 i 2001 r. Nr 60, poz. 610 ) Rada Miejska
w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Prorodzinnej, Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego i Praworz¹dnoci, Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Dowódcy Garnizonu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustalaj¹c usytuowanie punktów sprzeda¿y alkoholu
Prezydent kieruje siê zasad¹ bezpieczeñstwa ludzi i zachowania porz¹dku, warunkami okrelonymi w ustawie
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz niniejsz¹ uchwa³¹.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc,
warunków sprzeda¿y i wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa:
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w placówkach zlokalizowanych w:
a) klatkach schodowych,
b) przybudówkach,
c) gara¿ach,
d) barakowozach i przyczepach campingowych,
f) lodziarniach,
g) w punktach handlowych i gastronomicznych ze
sprzeda¿¹ towarów przez okienko z wy³¹czeniem sklepów ca³odobowych
h) w placówkach prowadz¹cych sprzeda¿ wy³¹cznie
towarów przemys³owych,
i) na terenie bazarów i targowisk z wy³¹czeniem placówek gastronomicznych,
2. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê:

 2131 

Poz. 981

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) w pe³nym asortymencie:
a) w sklepach monopolowych o powierzchni sprzeda¿nej minimum 30 m2, w których oprócz napojów alkoholowych mo¿e byæ dokonywana sprzeda¿ napojów bezalkoholowych i wyrobów tytoniowych,
oraz w wydzielonych stoiskach:
b) w sklepach spo¿ywczych o powierzchni sprzeda¿nej minimum 40 m2,
w których oprócz towarów spo¿ywczych mo¿e
byæ dokonywana sprzeda¿ prasy i wyrobów tytoniowych,
c) w sklepach spo¿ywczo  przemys³owych o powierzchni sprzeda¿nej minimum 100 m2
2) zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz piwa w sklepach spo¿ywczych o powierzchni sprzeda¿nej poni¿ej 40 m2.
3. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje siê:
1) w pe³nym asortymencie w obiektach budowlanych
przeznaczonych w ca³oci lub w czêci na cele gastronomiczne posiadaj¹cych salê konsumpcyjn¹ o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 40 m2,
2) zawieraj¹cych do 18% alkoholu w:
a) kawiarniach,
b) herbaciarniach,
c) winiarniach,
posiadaj¹cych salê konsumpcyjn¹ o powierzchni minimum 20 m2,
3) zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz piwa w:
a) piwiarniach,
b) pizzeriach,
c) barach gastronomicznych.
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 20 m2,
4) miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelone w pkt 1-3 musz¹ posiadaæ sanitariat dostêpny dla
konsumentów i aktualn¹ opiniê Sanepidu.
4. Sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê
w Ogródkach sezonowych dzia³aj¹cych przy lokalach
gastronomicznych posiadaj¹cych zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spo¿ycia na miejscu, po spe³nieniu wymogów okrelonych
w odrêbnych przepisach.

b) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w ustawie a w szczególnoci sprzeda¿ alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym,
c) powtarzaj¹cego siê w miejscu sprzeda¿y lub najbli¿szej okolicy zak³ócanie porz¹dku publicznego w
zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów w danej placówce.
3. Wniosek przedsiêbiorcy, u którego w wyniku kontroli
stwierdzono naruszenie prawa o którym mowa w ust. 2
nie mo¿e byæ rozpatrywany przed up³ywem 1 roku.

§3

Upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹, cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz wyznaczonych pracowników Urzêdu Miejskiego do kontroli
przedsiêbiorców prowadz¹cych sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu i poza miejscem sprzeda¿y w zakresie: przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, uchwa³ Rady Miejskiej
w Tczewie oraz warunków okrelonych w zezwoleniu

1. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych wydaje siê zgodnie z art. 18 ust. 1-5 i 7a oraz
18 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi pod warunkiem dostarczenia do
wniosku o wydanie zezwolenia:
a) tytu³u prawnego do lokalu lub terenu,
b) pozytywnej opinii SANEPIDU na sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych,
c) odpisu wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub krajowego rejestru s¹dowego,
d) oraz odbycia szkolenia organizowanego przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
2. Odmawia siê wydania zezwolenia na sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych przedsiêbiorcom, je¿eli
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarzy³ siê przypadek:
a) sprzeda¿y napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,

§4
Placówki zobowi¹zane s¹ do umieszczania w widocznym miejscu wywieszek informuj¹cych o:
1) szkodliwoci spo¿ywania napojów alkoholowych,
2) zakazie sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym.
§5
1. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych cofa
Prezydent w przypadkach okrelonych w art. 18 ust. 6
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi. Przypadki cofniêcia zezwolenia okrelone w art. 18, ust.6 w/w ustawy wymagaj¹ zasiêgniêcia
opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów.Alkoholowych.
2. Podstaw¹ wszczêcia postêpowania o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych s¹ w szczególnoci:
a) Protoko³y funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej, Policji,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stwierdzaj¹ce zak³ócenia porz¹dku publicznego w miejscu sprzeda¿y lub w bezporednim
s¹siedztwie punktu sprzeda¿y w okresie 6 miesiêcy.
b) Protokó³ udowadniaj¹cy sprzedanie napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzewym sporz¹dzony przez funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej, Policji
oraz Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
c) Inne dokumenty potwierdzaj¹ce naruszenie ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³anie alkoholizmowi np. protokó³ (orzeczenie) Urzêdu Kontroli Skarbowej oraz innych w³aciwych organów kontroli pañstwowej.
§6

§7
Trac¹ moc:
1) § 1 do § 4 ust. 1 do 4 oraz § 5 i § 6 uchwa³y Rady
Miejskiej w Tczewie Nr X/96/99 z dnia 24 czerwca 1999 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa zm. uchwa³¹ Nr XXVIII/273/2001
z dnia 25 stycznia 2001 r.,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 981, 982, 983

 2132 

2) uchwa³a Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXXIV/218/97 z
dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie wprowadzenia sta³ego zakazu sprzeda¿y podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na okrelonych obszarach miasta
Tczewa zm. uchwa³¹ Nr XVIII/272/2001 r. z dnia 25 stycznia 2001 r.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski

982
UCHWA£A Nr XXXIV/332/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 w zwi¹zku z
art. 40 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 61, 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) Rada Miejska w Tczewie na wniosek Komisji Statutowej uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Statucie Miasta Tczewa stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/34/99 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Nr 39, poz. 159)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 8 ust. 1 pkt. 5 po s³owach Rady Miejskiej i
dopisuje siê s³owa jej komisji oraz Zarz¹du Miasta i,
2) w § 14 ust. 2 po s³owach Rady Miejskiej skrela
siê s³owo nak³ada, a w to miejsce wpisuje siê s³owa mo¿e nak³adaæ oraz skrela siê w dalszej treci 2 razy wystêpuj¹ce s³owo wszystkich,
3) w § 19 dodaje siê ust. 4 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
4. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ tylko z ustaw.
4) w § 31 ust. 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
3. Ograniczenia jawnoci posiedzeñ mog¹ wynikaæ
tylko z ustaw.
5) w § 37 ust. 3 skrela siê drugie zdanie
 dodaje siê nowy ust. 5a w brzmieniu:
5a. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du Miasta s¹
jawne. Zbiór protoko³ów znajduje siê w Biurze Rady Miejskiej. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do protoko³ów oraz robienia z
nich notatek i odpisów pod nadzorem pracownika Biura.
6) skrela siê § 47,

7) w § 49 skrela siê ust. 1 i 2 oraz oznaczenie ust. 3
oraz w miejsce s³owa referat wpisuje siê s³owo
Wydzia³.
2. W Regulaminie Rady Miejskiej stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 5 do Statutu Miasta Tczewa wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 5 ust. 5 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
5. Rada Miejska mo¿e wprowadzaæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2) w § 8 ust. 4 na koñcu zdania skrela siê s³owa: wymaga tego dobro miasta a w to miejsce wpisuje
siê s³owa: ograniczenie jawnoci wynika z ustaw.
 skrela siê ust. 5,
 w ust. 6 po s³owie Ka¿dy skrela siê s³owa
mieszkaniec miasta, a wpisuje siê s³owo obywatel,
 w ust. 9 na koñcu zdania dopisuje siê s³owa  a
ograniczenie jawnoci wynika z ustaw.
3) w § 10 ust. 1 skrela siê drugie zdanie.
4) w § 12 skrela siê ust. 10,
5) w § 16:
 w ust. 1 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu:
Posiedzenia Komisji s¹ jawne
 w ust. 3 skrela siê drugie zdanie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

983
UCHWA£A Nr XXXIII/261/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobran¹
z gminnych urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê
pozostaj¹cych w eksploatacji Zak³adu Komunalnego
Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 296, 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) i art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Gminy
Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za wodê pobieran¹ z gminnych urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê w wysokoci:
1) dla gospodarstw domowych na cele bezporednio
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konsumpcyjne i socjalno  bytowe (mieszkañcy stali)
 1,26 z³ za 1 m3 + podatek VAT,
2) dla gospodarstw domowych (mieszkañcy stali) na cele
zwi¹zane z nadawaniem ogródków przydomowych 
1,48 z³ za 1 m3 + podatek VAT, po spe³nieniu przez
odbiorcê wody wszystkich warunków okrelonych w
§ 2 niniejszej uchwa³y,
3) dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, orodków wczasowych i indywidualnych w³acicieli dzia³ek letniskowych oraz pozosta³ych odbiorów
wody nie wymienionych w pkt 1 i 2  1,48 z³ za 1 m3 +
podatek VAT.
§2
Odbiorca mo¿e uiszczaæ op³atê za wodê wed³ug stawki okrelonej w § 1 pkt 2 niniejszej uchwa³y po spe³nieniu
wszystkich ni¿ej wymienionych warunków:
1) uzyskanie z Urzêdu Gminy pozwolenia na budowê
dodatkowego przy³¹cza.
2) wykonanie na w³asny koszt przy³¹cza i instalacji wodomierza zgodnie z warunkami pozwolenia i projektem zatwierdzonym przez odpowiednie jednostki organizacyjne Gminy,
3) uzyskaniu protokó³u koñcowego odbioru i dopuszczenia do u¿ytkowania przy³¹cza przez Zak³ad Komunalny,
4) zawarcie z Zak³adem Komunalnym umowy na dostawê wody w zakresie dodatkowego przy³¹cza.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
i Zak³adowi Komunalnemu w Stê¿ycy, który jest te¿ uprawniony do zawierania umów o dostawê wody i pobierania
op³at za wodê.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/203/2000 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobran¹ z gminnych urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê pozostaj¹cych w eksploatacji Zak³adu Komunalnego Stê¿yca.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

984
UCHWA£A Nr XXXVII/389/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej z us³ugami na pó³noc
od cmentarza komunalnego.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, 18, 28, 29,
36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
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samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, 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) na wniosek Zarz¹du Miasta,
Rada Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia
29 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16, poz.116)
i zmian do planu zatwierdzonych uchwa³¹ Nr XX/127/91
Rady Miejskiej w Rumi z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz.
Woj. Gdañskiego z 1991 r. Nr 16, poz. 122), uchwa³¹
Nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 28, poz. 146) oraz
uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Rumi z dnia 28
marca 1996 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1996 r. Nr 12, poz. 41)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
 na pó³noc od cmentarza komunalnego, oznaczony na
rysunku planu ogólnego symbolem E4 UR, ZP, którego
aktualny zapis brzmi:
Teren zieleni izolacyjnej cmentarza z mo¿liwoci¹ lokalizowania ogrodnictwa us³ugowego (kwiaty) dla potrzeb
cmentarza. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ lokalizacji us³ug
rzemielniczych zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza np. kamieniarstwo, murarstwo itp. W pasie 50,0 m od granic
cmentarza, nie wolno lokalizowaæ obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Przeznacza siê na:
 funkcjê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ lokalizowania
us³ug dla potrzeb cmentarza np. ogrodnictwo us³ugowe (kwiaty), us³ugi rzemielnicze (murarstwo, kamieniarstwo).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
2.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) linia zabudowy min. 6,0 m od granicy pasa drogowego,
c) wysokoæ zabudowy maks. 12,0 m,
d) dopuszcza siê do 60% powierzchni zabudowanej
dzia³ki,
e) dopuszcza siê wtóne podzia³y dzia³ek.
2.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji od ulic: Górniczej,
Hutniczej (droga lokalna do bramy bocznej cmentarza), W³ókienniczej (droga lokalna do zabudowy
mieszkaniowej),
b) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w zale¿noci od programu inwestycji.
2.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) przy³¹cza do sieci miejskich wykonaæ zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez w³acicieli poszczególnych mediów,
b) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miasta Rumi.
2.4.WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
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a) projektowane obiekty powinny posiadaæ ród³a ciep³a opalane gazem lub olejem opa³owym niskosiarkowym, do 03 % siarki,
b) wyklucza siê ród³a ciep³a opalane wêglem kamiennym,
c) uci¹¿liwoci akustyczne ograniczyæ do granic dzia³ki,
d) wyklucza siê odprowadzenie cieków do gruntu i
wód gruntowych,
e) wody opadowe z cmentarza odprowadzaæ tak, aby
nie zalewa³y terenów mieszkaniowych,
f) odpady bytowe i technologiczne gromadziæ w
szczelnych pojemnikach,
g) na dzia³kach nale¿y przewidzieæ min. 40% powierzchni biologicznie czynnej.
2.5.WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne nale¿y dokonaæ zg³oszenia
do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zawieraj¹cy
nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania,
 granica ochrony cmentarza (oznaczenie informacyjne) przeniesiona uchwa³¹ Nr LV/570/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 r.,
 linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 dopuszczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m od
granicy pasa drogowego,
 nieprzekraczalna linia zabudowy,
 KS  komunikacja samochodowa  parkingi, drogi,
lokalne (szerokoæ 6,0 m; 8,0 m),
 MN  funkcja mieszkaniowa, wysokoæ zabudowy
maks. 12,0 m,
 UR us³ugi dla potrzeb cmentarza, ogrodnictwo
us³ugowe, us³ugi rzemielnicze
 A  administracja cmentarza,
 Z  zieleñ izolacyjna i lena.
§3
Ustala siê 30% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci
nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci
przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta 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 Miasta Rumi,
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.
§5
Traci moc :

Poz. 984, 985
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 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony:
 uchwa³¹ Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w
Rumi z dnia 29 marca 1990 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi:
 uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
29 sierpnia 1991 r.,
 uchwa³a Nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24
listopada 1994 r.
 uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
28 marca 1996 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Rumi
J. ¯urek

985
UCHWA£A Nr XLVIII/505/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i czêæ T.1.
wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie
Wa¿nej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art.18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. N 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, 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).
W celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes
publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu uchwa³y Nr XLVI/433/98
Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 28 kwietnia 1998 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka.
Rada Miejska w Lêborku uchwala zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Lêborka dla obszaru oznaczonego w tym planie
jako T.6 i czêæ T.1. wraz z odpowiednim fragmentem
Strefy Ekologicznie Wa¿nej.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogólne, morfoplani-
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styczne i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny.
Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan
miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w dziesiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1,
2) ustalenia ekologiczne  2,
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3,
4) ustalenia form zabudowy  4,
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5,
6) ustalenia zasad parcelacji  6,
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8,
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9,
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10.
2. Grupa oznaczona numerem 11. zawiera informacje o
obiektach i terenach wynikaj¹ce z innych aktów prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji  na poziomie
ustaleñ ogólnych, morfoplanistycznych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których mowa
w ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych
regulacji na tym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§2
Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ planu obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne  OG, o których mowa
w § 5, ustalenia morfoplanistyczne, o których mowa
w § 6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê
sam¹ materiê nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
§3
Uchwala siê rysunek zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka
dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i czêæ
T.1. wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Wa¿nej, stanowi¹cy wraz z legend¹ za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y. Rysunek zmiany planu obowi¹zuje w
czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w zmianie
planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30°,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
3) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê, którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu drzewostanu pomocne mog¹
byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów,
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4) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio, ustaleniami jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na
danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji na
nim innych funkcji,
5) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi owiaty,
us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
6) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie)
dzia³alnoæ nastawiona na zysk, np.: produkcyjna,
przemys³owa, sk³adowa, us³ugowa, a tak¿e przeznaczonych dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
7) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)  ci¹g obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (przede wszystkim ukszta³towanie powierzchni
terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie pod
wzglêdem estetycznym,
8) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno  estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹, urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
9) kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,
wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, zasad podzia³u w³asnociowego, nawierzchni utwardzonych,
10) kompozycja zespo³u zieleni  uk³ad przestrzenny
drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa³ych i g³ównych elementów wyposa¿enia parkowego (np. za³o¿enia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe),
11) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny
z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie
jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla
samochodów osobowych.
12) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych 
obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z zastosowaniem na elewacjach przyleg³ych do przestrzeni publicznych materia³ów elewacyjnych trwa³ych o
wysokiej jakoci, np.: kamieñ naturalny, ceramika,
masy sztukatorsko  tynkarskie, wszelkie materia³y
uzyskiwane dziêki tradycyjnym technologiom rzemielniczym,
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13) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 30 osób,
14) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
15) obiekt us³ug publicznych  administracja publiczna,
parki i skwery ogólnodostêpne, cmentarze, obiekty
sakralne, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu,
obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty,
zdrowia, opieki spo³ecznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i obiekty kultury,
16) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
17) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
18) reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹ wbudowan¹,
19) teren elementarny  fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ miasta na tereny elementarne jest spójny
i roz³¹czny: wszystkie tereny miejskie nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y
równoczenie do dwu terenów elementarnych.
20) Strefa Ekologicznie Wa¿na  obszar ochrony powi¹zañ przyrodniczych miasta z otoczeniem. Celami
ochrony s¹:
 zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zbli¿onej do naturalnej,
 rekultywacja terenów zdegradowanych na cele zieleni parkowej,
 kszta³towanie u¿ytkowania i zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy mo¿liwie wysoki potencja³
biologiczny rodowiska, tak¿e cieków wodnych,
 zachowanie istniej¹cej zieleni jako ogólnodostêpnej.
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez: okrelone w ustaleniach dla wyró¿nionych stref morfoplanistycznych i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych  ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia parcelacyjne, ustalenia planistyczne i proceduralne, a tak¿e ustalenia dotycz¹ce
obs³ugi komunikacyjnej i obs³ugi in¿ynieryjnej. W
SEW d¹¿y siê do ukszta³towania nastêpuj¹cych form
u¿ytkowania terenów:
a) zwi¹zanych z ogólnodostêpn¹ rekreacj¹ i us³ugami kultury,
b) u¿ytkowania rolniczego z przewa¿aj¹cym kierunkiem ³¹kowo  pastwiskowym i ogrodniczego bez
u¿ywania rodków chemicznych do nawo¿enia i
ochrony,
c) u¿ytkowania lenego, a tak¿e wszystkich innych
form zieleni o odpowiednim do naturalnego siedliska sk³adzie.
Ponadto dopuszcza siê niezbêdne inwestycje w sfe-

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Poz. 985

rze infrastruktury technicznej i transportu, wy³¹cznie
te których lokalizacja poza SEW jest niemo¿liwa lub
ewidentnie nieop³acalna, a tak¿e inwestycje zwi¹zane z wykorzystaniem cieków wodnych jako ród³a
energii,
system przestrzeni publicznych miasta: obszar okrelony w ustaleniach planu, stanowi¹cy wa¿ny element
kompozycji miasta. W obrêbie systemu przestrzeni
publicznych celem publicznym jest kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym,
typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem,
wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05
ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniêcie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniêcie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata,
wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi
komunikacyjnej,
wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ
realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowla-
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ne (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama (w rozumieniu
planu) dopuszczona na czas okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu planu).
29) zamkniêcie kompozycyjne  ograniczenie widokowe
przestrzeni publicznej obiektem budowlanym (grup¹
obiektów), ukszta³towaniem powierzchni terenu lub
zieleni¹ wysok¹.
30) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a
tak¿e np. pn¹cza, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w
donicach).
31) zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia), z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty
uci¹¿liwe od terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub rekreacyjnych.
§5
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Wzd³u¿ rzeki £eby ustala siê Strefê Ekologicznie
Wa¿n¹ (w rozumieniu planu), obejmuj¹c¹ ca³y
teren elementarny 01.25.ER, czêæ terenów elementarnych 01.26.MN, 01.27.MN, 06.02.PP,
06.03.UG, 06.04.UG na obszarze rezerwowanym
dla zieleni parkowej lub zieleni izolacyjnej.
1.2.Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1. Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych mieæ
szkodliwy wp³yw na zasoby wód podziemnych
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 107.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.3.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
Wszelkie zmiany zagospodarowania na obszarze niniejszego planu uwarunkowane s¹ powiêkszeniem zasobu zieleni (w rozumieniu planu) w
zakresie okrelonym w ustaleniach morfoplanistycznych dla wyró¿nionych stref i ustaleniach
szczegó³owych dla terenów elementarnych.
2.4.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê system przestrzeni publicznych, stanowi¹cy g³ówny element kompozycji miasta i obejmuj¹cy Strefê Ekologicznie Wa¿n¹. W obrêbie
ustalonego systemu przestrzeni publicznych obowi¹zuje kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym i tworzenie harmonijnych pierzei (w rozumieniu planu).
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów i budowli o
wysokoci przekraczaj¹cej 80 m.
4.2.W systemie przestrzeni publicznych okrelonym
w ustaleniu 3.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych obiektów i zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
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5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5;
5.1.Obszar zmiany planu po³o¿ony jest w strefie o potencjalnie bardzo wysokich walorach dla osadnictwa pradziejowego. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych w trakcie prowadzenia
prac ziemnych inwestycyjnych nale¿y powiadomiæ
WKZ, który okreli niezbêdny do przeprowadzenia
zakres archeologicznych badañ ratowniczych.
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.W przypadku rezerwacji terenu dla zieleni parkowej (ZP) istniej¹cej i projektowanej ustala siê dostêp ogólny lub publiczny (w rozumieniu planu)
terenu. Ustalenie nie dotyczy obiektów istniej¹cych
w dniu uchwalenia planu, które nie maj¹ ¿adnej z
tych dostêpnoci.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7;
7.1.Burmistrz Miasta mo¿e odmówiæ lokalizacji obiektu powoduj¹cego grobê zaistnienia nadzwyczajnego zagro¿enia dla rodowiska.
7.2.Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów
budowlanych usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych, okrelonym w ustaleniu OG.3.1, a
tak¿e mog¹cych wywo³aæ zmianê innych elementów kompozycji urbanistycznej, w szczególnoci
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy sporz¹dza siê wraz
z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy
krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów
kompozycji urbanistycznej, które to opracowanie
inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza,
przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
7.3.W systemie przestrzeni publicznych ustalanie lokalizacji sta³ej i utrwalanie istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu obiektów o charakterze czasowym uwarunkowane jest wynikiem analizy i oceny wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów kompozycji
urbanistycznej, które to opracowanie inwestor, po
zaopiniowaniu przez Burmistrza, przedstawia wraz
z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, z zastrze¿eniem ustaleñ 8.3 i 8.4, umieszczeniem na terenie
inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego
funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
8.2.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic,
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla
którego zarezerwowano teren w planie.
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8.3.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.1. i 8.2. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych w
drodze porozumienia z Zarz¹dem Miasta.
8.4.Obszar zmiany planu obs³ugiwany jest przez uk³ad
dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu jako K.D.
i stanowi¹cych system transportowy miasta. System transportowy miasta tworz¹:
a) ulica zbiorcza oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z  fragment ulicy Pionierów;
b) ulice lokalne oznaczone na rysunku planu jako
KD.02.L  pozosta³a czêæ ulicy Pionierów,
KD.03.L  ul. Weterynaryjna, KD.04.L  ulica Kana³owa, KD.05.L  ulica Lubelska,
c) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu
jako KD.06.D  ulica Myliwska.
Pozosta³e ulice istniej¹ce i projektowane na terenie zamiany planu stanowi¹ elementy wewnêtrznego uk³adu ulic, obs³uguj¹cego poszczególne tereny elementarne.
8.5.Ustala siê uk³ad dróg rowerowych, których schemat przebiegu przedstawia rysunek planu. Przebieg
drogi rowerowej rezerwuje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Pionierów.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9;
9.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
9.2.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
9.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.
9.4.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia
do wód powierzchniowych. Obowi¹zuje odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
9.5.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów przemys³owych, komunikacji drogowej i terenów o innym
u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód
opadowych.
9.6.Ustala siê rozbudowê sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze
zmiany planu.
9.7.Ustala siê rozbudowê sieci gazowej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na ca³ym obszarze zmiany planu.
9.8.Na terenie zmiany planu projektuje siê jedn¹ studniê awaryjn¹ usytuowan¹ na terenie o dostêpie
publicznym (w rozumieniu planu), tj. placu publicznym lub terenie zieleni publicznej, o wydatku co najmniej 7,5 dm3/d*M. Dla projektowanej
studni awaryjnej nale¿y opracowaæ dokumentacjê hydrogeologiczn¹ oraz zapewniæ ochronê sanitarn¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
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(teren o promieniu ok. 10 m i powierzchni rzêdu
300 m2).
9.9. Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych powoduj¹cych ponadnormatywn¹ emisjê
zanieczyszczeñ powietrza.
9.10.Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem zmiany planu.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10;
10.1.Ustalenia kompozycji urbanistycznej lub ustalenia form zabudowy okrelone w planie s¹ wa¿nymi celami spo³ecznymi gospodarki przestrzennej miasta.
10.2.Tereny zieleni o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu) rezerwuje siê dla potrzeb przygotowania budowli ochronnych na wypadek zagro¿enia pañstwa.
10.3.W przypadku przekszta³cenia istniej¹cej substancji budowli ochronnych nale¿y dokonaæ uzgodnienia projektu z w³aciwym organem Obrony
Cywilnej.
10.4.Ustalenia niniejszego planu obowi¹zuj¹ tak¿e w
przypadku lokalizacji tymczasowego zagospodarowania i tymczasowych obiektów budowlanych.
10.5.W systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu) zakaz nowego zagospodarowania
tymczasowego (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zagospodarowania likwidowanego na noc
i imprez okolicznociowych kilkudniowych (jarmarków, festynów, odpustów, wystaw itp.) lub
sezonowych (letnie ogródki gastronomiczne,
kiermasze wi¹teczne itp.).
11) Informacje  11;
11.1.Zgodnie z decyzj¹ (znak KDH2/013/5914/96)
MOZNiL zatwierdzaj¹ca dokumentacjê zawieraj¹c¹ warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne zbiornika wód podziemnych GZWP nr 107
ca³y obszar zmiany planu po³o¿ony jest w projektowanej strefie ochrony ONO (Obszar Najwy¿szej Ochrony) G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 107. W projektowanej strefie wyklucza siê lokalizacjê zabudowy bez odprowadzenia scieków do miejskiej kanalizacji
sanitarnej a tak¿e inwestycji mogacych zagroziæ
zanieczyszczeniem wód podziemnych.
11.2.Na obszarze zmiany planu nie wystepuj¹ obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie Konserwatora Przyrody.
11.3.Na obszarze zmiany planu nie wystêpuj¹ obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków.
11.4.Na obszarze zmiany planu nie wystêpuj¹ obiekty, bêd¹ce w ewidencji WKZ.
11.5.Przy ul.Pionierów zlokalizowana jest miejska
oczyszczalnia cieków. Uchwa³¹ Nr XXI/134/2000
Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 1 grudnia
2000 r. zosta³ utworzony dla miejskiej oczyszczalni cieków w Lêborku obszar ograniczonego
u¿ytkowania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 15,
poz. 120). Zasiêg obszaru ograniczonego u¿ytkowania wynosi 240 m od granicy dzia³ek, na
których po³o¿ona jest oczyszczalnia. Zgodnie z
w/w uchwa³¹ Rady Powiatu w obszarze ograniczonego u¿ytkowania nie nale¿y budowaæ domów mieszkalnych, u¿ytecznoci publicznej oraz
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obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, z wy³¹czeniem nale¿¹cych do eksploatatora oczyszczalni, ponadto nie nale¿y lokalizowaæ ogródków dzia³kowych, urz¹dzeñ i obiektów sportowych i rekreacyjnych, lokalizowaæ obiektów przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania ¿ywnoci, uprawiaæ
rolin warzywnych.
11.6.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
11.7.Wiêkszoæ terenu wzd³u¿ rzeki £eby pomiêdzy ul.Pionierów a ul. Komuny Paryskiej i wzd³u¿ rzeki Kisewy
le¿y w obszarze nara¿onym na niebezpieczeñstwo
powodzi o prawdopodobieñstwie wystapienia wody
stuletniej Hmax=1%.
11.8.W s¹siedztwie obszaru kolejowego wystêpuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania i prowadzenia robót budowlanych wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów.
11.9.Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w
Lêborku licz¹cym ponad 20 000 mieszkañców jest
obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿owej ponad 2000 m2.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistycze, dla poszczególnych stref wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹.
1. Dla strefy MN, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu) 
mieszkalnictwo.
1.2.Z zastrze¿eniem ustaleñ 1.3., 1.4., na dzia³kach
budowlanych przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zabudowy mieszkaniowej
z niezbêdnymi dla budynków mieszkalnych
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
1.3.Na dzia³kach po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako system transportowy dopuszcza siê lokalizacjê obiektów o funkcjach komercyjnych (w rozumieniu planu), jako
towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej. Dotyczy równie¿ adaptacji obiektów istniej¹cych lub
ich czêci.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a tak¿e adaptacjê
na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na dzia³kach przy ulicach
wê¿szych ni¿ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Powy¿sze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele
funkcji komercyjnych czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o w³asnoci lokali;
1.5.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê zespo³ów gara¿y i stacji
paliw;
1.7.Rezerwacja terenu pod zieleñ parkow¹ i zakaz
zabudowy terenu zieleni nie wykluczaj¹ realizacji budowli podziemnych, je¿eli nie zagro¿¹ one
istniej¹cym drzewom.
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2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia
istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu)
i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2.3.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji
urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
2.4.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone
jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
2.5.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3;
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,
3.2.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy jeli
przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei
ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogów harmonijnej
pierzei (w rozumieniu planu).
3.3.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹
funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu
planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww.
obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.4.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3.5.Kompozycja zespo³ów zabudowy powstaj¹cych
w wyniku wtórnych podzia³ów w typie kompozycji
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zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej w
bezporednim s¹siedztwie.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy
obowi¹zku zachowania dachu p³askiego o ile z
dzia³ki inwestora widoczna jest zabudowa o innym
kszta³cie dachu usytuowana w tym samym kwartale zabudowy lub przy tej samej ulicy. Ustalenie
nie dotyczy obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu) i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4.2.Dla obiektów lokalizowanych wed³ug ustalenia
MN.3.2. obowi¹zuje zachowanie typu zabudowy (w
rozumieniu planu) wystêpuj¹cej na terenie elementarnym, na którym zlokalizowana jest inwestycja.
4.3.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spe³niaj¹cych ustaleñ niniejszego planu. Zakaz rozbudowy
nie dotyczy dostosowania formy tych obiektów do
typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej,
kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy.
4.4.Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy i spe³nia warunki typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej. Ustalenie nie
dotyczy adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
istniej¹cych w dniu uchwalenia zmiany planu.
4.5.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej zieleni
wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu
planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów
og³oszeniowych.
4.6.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Za niezgodny z planem uznaje siê projekt podzia³u
na dzia³ki budowlane, na których nie jest mo¿liwe
zachowanie ustaleñ kompozycji i form zabudowy
oraz wskaników potrzeb parkingowych. Dla zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa wraz z niezbêdnymi
obiektami infrastruktury technicznej osiedla dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek budowlanych wy³¹cznie na terenie objêtym ustaleniami MN.1.3. i
MN.1.4.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Dopuszcza siê wydzielenie nowej drogi w sytuacji
wydzielania co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych. Obowi¹zuje 30 m, jako maksymalna szero-
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koæ dzia³ki budowlanej od strony drogi. Obowi¹zuje zachowanie szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m i maks. 12 m.
6.4.W przypadku podzia³u na nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ki
budowlane dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki na
niezbêdny dojazd o szerokoci min. 5 m i maks.
8 m.
6.5.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu
wzd³u¿ dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹
dostêp do drogi.
6.6.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi i place nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
6.7.Zakaz wydzielania dzia³ek dla indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.8.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6.9.Wyklucza siê scalanie istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu dzia³ek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej, posiadaj¹cych dostêp do
drogi publicznej je¿eli na dzia³kach przed scaleniem
jest mo¿liwa realizacja zabudowy spe³niaj¹cej ustalenia niniejszego planu. Powy¿sze ustalenie nie
dotyczy scaleñ niezbêdnych do wtórnego podzia³u na dzia³ki budowlane.
7) Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych
rozwi¹zañ potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego
i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej
do 50 m2, zlokalizowane zgodnie z ustaleniem
MN.1.3. i MN.1.4., jako towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej.
8.2.Lokalizacja obiektów a tak¿e rozbudowa i adaptacja istniej¹cych obiektów na cele o których mowa
w ustaleniu 1.3. jest dopuszczalna pod warunkiem
zapewnienia dojazdu bezporednio z ulicy oznaczonej na rysunku planu jako system transportowy.
8.3.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿
3 miejsca postojowe i ustanowione na okres do
3 lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach OG 8.1., O.G.8.2. i O.G.8.3 W pozosta³ych
przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
2. Dla strefy UG, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
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1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu);
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych a tak¿e adaptacjê na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na
dzia³kach przy ulicach wê¿szych ni¿ 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy
adaptacji na cele funkcji komercyjnych czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o w³asnoci lokali;
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych ni¿ wolno stoj¹ca i bliniacza form
zabudowy jednorodzinnej.
1.4.Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich
oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
1.5.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiektów
istniej¹cych, które powodowa³yby wzrost szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji
urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
2.3.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, na których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w
rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w
formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.4.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone
jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
2.5.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu oraz stacji paliw p³ynnych;
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu.
3.2.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei ulicy spe³niaj¹cej wymogi obowi¹zuj¹cego prawa w zakresie zasad zabudowy i zagospo-
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darowania dzia³ek budowlanych oraz wymogów
harmonijnej pierzei (w rozumieniu planu).
3.3.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Obiekty
te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla
ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.4.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic i placów w odleg³oci 6m od
granicy dzia³ki.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej zieleni
wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu
planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów
og³oszeniowych.
4.2.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
zabudowy mieszkaniowej istniej¹cej w bezporednim s¹siedztwie.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi wzd³u¿ dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do
drogi.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi, place i dojazdy nie mo¿e przekraczaæ
15% powierzchni terenu parcelacji.
6.4.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.5.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych
rozwi¹zañ potrzeb parkingowych,
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu. Z zapew-
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nienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2,
zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
3. Dla strefy PP, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu);
1.2.Zakaz lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu). Istniej¹ce obiekty tych funkcji mog¹ byæ poddawane remontom
i modernizacji bez prawa powiêkszania kubatury budynku. Rozbudowa istniej¹cych budynków
jest dopuszczalna w ramach modernizacji i tylko o pomieszczenia niezbêdne dla podniesienia
standardu u¿ytkowego i bezpieczeñstwa w budynku (np. toalety, klatka schodowa).
1.3.Zakaz lokalizacji nowych obiektów zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy
obiektów istniej¹cych, które powodowa³yby
wzrost szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa
obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod
warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci
obiektu.
2.2.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, na
których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni
dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.3.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z
planem.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych o dostêpie
ogólnym (w rozumieniu planu) pieszych, rowerowych i ulic oraz wzd³u¿ cieków i otwartych
rowów melioracyjnych obowi¹zuje wprowadzenie zieleni wysokiej co najmniej jako jednego
szpaleru drzew;
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej
zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi wzd³u¿
dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp
do drogi. Place i dojazdy urz¹dzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) nie stanowi¹ dostêpu do drogi publicznej dla
terenów przyleg³ych. Ustalenie nie dotyczy sy-
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tuacji, gdy takie place lub dojazdy s¹ zgodne z planem.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Na posesjach powsta³ych po wydzieleniu dzia³ki po
obrysie budynku, z zastrze¿eniem ustalenia 6.2., wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów tymczasowych do czasu opracowania planu parcelacyjnego, o którym mowa w ustaleniu 6.5.
6.4.Zakaz ustanawiania jako odrêbnej w³asnoci (oddawania w u¿ytkowanie wieczyste) terenu jeli:
a) nie ma on dostêpu do drogi publicznej,
b) nie ma on dostêpu poredniego do drogi publicznej poprzez dzia³kê, na której ustanowiono
s³u¿ebnoæ drogow¹ (przejazdu, przejcia) na
rzecz wyodrêbnianego terenu.
6.5.Na terenach zabudowanych ustalenia zasad parcelacji zawarte w niniejszym planie obowi¹zuj¹ do
czasu opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego:
a) ca³y teren elementarny (w rozumieniu planu), lub
b) jego czêæ okrelon¹ na rysunku planu jako teren wymagaj¹cy sporz¹dzenia jednego, wspólnego opracowania planistycznego, lub
c) ca³y kwarta³ zabudowy i zaakceptowania go
przez Zarz¹d Miasta. Ustalenia zasad parcelacji
zawarte w niniejszym planie s¹ zaleceniami zasad parcelacji uwzglêdnianymi w planie podzia³u. Za niezgodny z planem uznaje siê projekt
podzia³u na dzia³ki budowlane, na których nie
jest mo¿liwe zachowanie ustaleñ kompozycji i
form zabudowy oraz wskaników potrzeb parkingowych..
6.6.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6.7.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi, place i dojazdy nie mo¿e przekraczaæ
15% powierzchni terenu parcelacji.
6.8.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych rozwi¹zañ potrzeb parkingowych,
a) zapewnienie co najmniej 1 miejsca na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce parkingowe na ka¿dego zatrudnionego;
b) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni
u¿ytkowej do 50 m2,
8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu
planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹-
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dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje
lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na dzia³ce inwestora.
4. Dla strefy ER uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  rolnictwo. Teren nie jest przeznaczony pod zainwestowanie miejskie.
1.2.Dopuszcza siê wy³¹cznie lokalizacjê obiektów gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹
oraz zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Budynek mieszkalny dopuszcza siê wy³¹cznie w formie budynku jednorodzinnego.
1.3.Dopuszcza siê lokalizacjê systemów infrastruktury technicznej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych,
2.3.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych i
rowów melioracyjnych wzd³u¿ istniej¹cych w dniu
uchwalenia niniejszego planu geodezyjnie wydzielonych dróg, poza miejscami niezbêdnymi do
przeprowadzenia infrastruktury i dojazdów.
3) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania
nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
6.2.Wyklucza siê podzia³y gruntów prowadz¹ce do
wydzielania nowych dróg publicznych.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§7
1. Dla terenu elementarnego 01.22.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia ekologiczne  2;
2.1. obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki. Ustalenie nie
dotyczy dzia³ek zagospodarowywanych na cele
produkcji ogrodniczej.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ ulic wewnêtrznych o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12 m i wiêcej, obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co
najmniej jako jednego rzêdu drzew liciastych
jednolitego gatunku.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy w osiedlu:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51
stopni lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê;
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c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony
ulicy stanowi¹cej dojazd do dzia³ki;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy publicznej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55%
szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
wynosi 0,5.
4.5.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 500 m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynków usytuowanych
na dzia³ce.
4) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Maksymalna wielkoæ dzia³ek wydzielanych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako system transportowy wynosi 2000 m2; Ustalenie nie
dotyczy wielkoci dzia³ek dla obiektów us³ug
publicznych (w rozumieniu planu).
6.2.Podzia³ terenu na 10 i wiêcej dzia³ek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wymaga
wydzielenia terenu o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu), przeznaczonego na cele wypoczynku codziennego mieszkañców i kszta³towania zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o powierzchni 200 m2 na ka¿de 10 dzia³ek, o ile w
odleg³oci do 200 m od wydzielanych dzia³ek
budowlanych taki obszar nie zosta³ ju¿ wyodrêbniony.
5) ustalenia planistyczne i proceduralne  7;
7.1.Parcelacja terenu na dzia³ki budowlane na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na
rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania
koncepcji podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cej
ca³y ten teren. Inwestor przedstawia koncepcjê
podzia³u geodezyjnego wraz z wnioskiem o ocenê zgodnoci projektowanego podzia³u z ustaleniami niniejszego planu.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Na terenie oznaczonym jako 7.1. obowi¹zuje w
s¹siedztwie ul. Lubelskiej lokalizacja pêtli autobusowej.
2. Dla terenu elementarnego 01.23.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia ekologiczne  2;
2.1. obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki. Ustalenie nie
dotyczy dzia³ek zagospodarowywanych na cele
produkcji ogrodniczej.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Wzd³u¿ ulicy Myliwskiej ustala siê okrelon¹ na
rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oci 55 m od linii rozgraniczaj¹cej ul.
Myliwskiej.
3.2.Wzd³u¿ ulic wewnêtrznych o szerokoci w liniach
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rozgraniczaj¹cych 12 m i wiêcej, obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co najmniej jako jednego rzêdu drzew liciastych jednolitego gatunku.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.2.Maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
wynosi 0,5.
4.3.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej. Powy¿sze ustalenie nie
dotyczy obowi¹zku zachowania dachu p³askiego.
4.4.Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego
budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli
budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z lini¹
zabudowy i spe³nia warunki typu zabudowy (w
rozumieniu planu) istniej¹cej.
4.5.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 500 m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynków usytuowanych
na dzia³ce.
4) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu
planu);
6.2.Wyklucza siê scalanie istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu dzia³ek budowlanych, posiadaj¹cych dostêp do drogi publicznej, za wyj¹tkiem scaleñ niezbêdnych do wtórnego podzia³u na dzia³ki budowlane. Zakaz wydzielania dzia³ek wiêkszych ni¿ 5000 m2. Zakaz nie dotyczy
dzia³ek dla lokalizacji obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu).
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze wzd³u¿ granicy dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych, o ile droga ma szerokoæ co najmniej 12 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Dla terenu elementarnego 01.24.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia ekologiczne  2;
2.1. obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ ulic wewnêtrznych o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12 m i wiêcej, obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o
charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co
najmniej jako jednego rzêdu drzew liciastych
jednolitego gatunku.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 7.1. obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce form zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51
stopni lub mansardowy;
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b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy
stanowi¹cej dojazd do dzia³ki;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
e) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze;
f) szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy publicznej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55%
szerokoci dzia³ki.
g) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
wynosi 0,5;
h) maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 500 m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynków usytuowanych
na dzia³ce;
4) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5;
5.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 5.1.obowi¹zuje zachowanie kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu). Zachowanie historycznie
ukszta³towanej kompozycji budynków (w rozumieniu planu) obowi¹zuje w zakresie nie naruszaj¹cym regu³y kompozycji pierzei zabudowy
widocznych od strony ulic: Myliwskiej, Lubelskiej, Kujawskiej, Sandomierskiej, £owickiej.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Maksymalna wielkoæ dzia³ek wydzielanych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako system transportowy wynosi 2000 m2; Ustalenia nie
dotyczy wielkoci dzia³ek dla obiektów us³ug publicznych (w rozumieniu planu).
6.2.Podzia³ terenu na 10 i wiêcej dzia³ek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wymaga wydzielenia terenu o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu), przeznaczonego na cele wypoczynku codziennego mieszkañców i kszta³towania
zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o powierzchni 200 m2 na ka¿de 10 dzia³ek, o ile w
odleg³oci do 200 m od wydzielanych dzia³ek
budowlanych taki obszar nie zosta³ ju¿ wyodrêbniony.
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7;
7.1.Parcelacja terenu na dzia³ki budowlane na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na
rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania
koncepcji podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cej
ca³y ten teren. Inwestor przedstawia koncepcjê
podzia³u geodezyjnego wraz z wnioskiem o ocenê zgodnoci projektowanego podzia³u z ustaleniami niniejszego planu.
4. Dla terenu elementarnego 01.25.ER uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê ogrodów dzia³kowych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
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2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
5. Dla terenu elementarnego 01.26.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.ZP dla zieleni parkowej z zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku mieszkañców. Rezerwacja dla funkcji zieleni parkowej
nie dotyczy istniej¹cych dzia³ek budowlanych
przy ul. Matejki, ul. Saperów i ul. Lotników. Na
terenie 1.2.ZP obowi¹zuje zachowanie dostêpu
do rowu melioracyjnego.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 ZI dla zieleni izolacyjnej. Rezerwacja
dla funkcji zieleni izolacyjnej nie dotyczy istniej¹cych dzia³ek budowlanych przy ul. Matejki. Na
terenie 1.2.ZI obowi¹zuje zachowanie dostêpu
do rowu melioracyjnego.
1.3.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
1.2.ZI wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy
mieszkaniowej. W zabudowie istniej¹cej wyklucza siê inwestycje zmierzaj¹ce do powiêkszenia
powierzchni lokali przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1. obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
2.2.Na istniej¹cych dzia³kach budowlanych przy ul.
Matejki i ul. Lotników, po³o¿onych w obrêbie
wydzielenia wewnêtrznego 1.1. ZP i 1.2.ZI obowi¹zuje zachowanie 75% powierzchni dzia³ki jako
powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu).
2.3.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ ulic wewnêtrznych o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12 m i wiêcej, obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co
najmniej jako jednego rzêdu drzew liciastych
jednolitego gatunku.
4) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako
1.1.ZP i 1.2.ZI wyklucza siê wydzielanie nowych
dzia³ek budowlanych.
6. Dla terenu elementarnego 01.27.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.ZP dla zieleni parkowej z zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku mieszkañców.
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1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 ZI dla zieleni izolacyjnej.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.NO dla przepompowni cieków z zieleni¹ izolacyjn¹.
1.4.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi.
Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
2.2.Poza terenami 1.1.ZP, 1.2.ZI i 1.3.NO obowi¹zuje
zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 40%
powierzchni dzia³ki.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ wewnêtrznych ulic o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12 m i wiêcej, obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co
najmniej jako jednego rzêdu drzew liciastych
jednolitego gatunku.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ budynków nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci wysokiego
napiêcia.
7. Dla terenu elementarnego 06.01.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KW dla ulicy wewnêtrznej
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi.
Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.3.Na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektów mieszkalnictwa zbiorowego dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów biurowych usytuowanych w pierzei ulicy Pionierów
przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad zagospodarowania:
a) na terenie dzia³ki lub w jej najbli¿szym s¹siedztwie obowi¹zuje lokalizacja miejsc parkingowych w iloci 1 miejsce na ka¿de mieszkanie,
b) na terenie dzia³ki wzd³u¿ jej granic obowi¹zuje lokalizacja pasa zieleni o charakterze izolacyjnym o szerokoci nie mniej ni¿ 5 m. Na
dzia³kach istniej¹cych w dniu wejcia w ¿ycie
niniejszego planu, na których nie jest mo¿liwe urz¹dzenie ustalonego wy¿ej pasa zieleni
izolacyjnej, obowi¹zuje lokalizacja innego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2146 

2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1. obowi¹zuje zakaz zabudowy i lokalizacji naziemnych obiektów
infrastruktury technicznej.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
3) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego
na rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania koncepcji podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cej ca³y ten teren. Inwestor przedstawia koncepcjê podzia³u geodezyjnego wraz z wnioskiem o
ocenê zgodnoci projektowanego podzia³u z
ustaleniami niniejszego planu.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze wzd³u¿ granicy dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych, o ile droga ma szerokoæ co najmniej 12 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
8. Dla terenu elementarnego 06.02.PP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektów mieszkalnictwa zbiorowego dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów biurowych usytuowanych w pierzei ulicy Pionierów
przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad zagospodarowania:
a) na terenie dzia³ki lub w jej najbli¿szym s¹siedztwie obowi¹zuje lokalizacja miejsc parkingowych w iloci 1 miejsce na ka¿de mieszkanie,
b) na terenie dzia³ki wzd³u¿ jej granic obowi¹zuje lokalizacja pasa zieleni o charakterze izolacyjnym o szerokoci nie mniej ni¿ 5 m. Na
dzia³kach istniej¹cych w dniu wejcia w ¿ycie
niniejszego planu, na których nie jest mo¿liwe urz¹dzenie ustalonego wy¿ej pasa zieleni
izolacyjnej, obowi¹zuje lokalizacja innego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.ZI dla pasa zieleni izolacyjnej o szerokoci 20 m wzd³u¿ koryta rzeki £eby.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.NO dla miejskiej oczyszczalni cieków z pasem zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy
terenu.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.5.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.5.KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych, z przed³u¿eniem
pasa terenu przeznaczonego na drogê a¿ do granicy administracyjnej miasta.
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1.6.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.6.KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.7.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.7.KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.8.ZI, obejmuj¹cego s¹siedztwo ujcia
rzeki Kisewy do rzeki £eby, na cele zieleni izolacyjnej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenach 1.2.ZI i 1.8.ZI obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej, o
sk³adzie gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym warunkom siedliska.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ rzeki £eby ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w
odleg³oci 50 m od koryta rzeki.
3.2.Wzd³u¿ ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu jako 1.6.KW ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 20 m od linii rozgraniczaj¹cej tej ulicy.
4) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania koncepcji podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cej przedmiotow¹ nieruchomoæ i
obszar na którym mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi komunikacyjnej, nie mniej jednak
ni¿ wszystkie dzia³ki budowlane bezporednio
s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji. Inwestor przedstawia koncepcjê podzia³u geodezyjnego wraz z wnioskiem o ocenê
zgodnoci projektowanego podzia³u z ustaleniami niniejszego planu.
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze wzd³u¿ granicy dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych, o ile droga ma szerokoæ co najmniej 12 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
9. Dla terenu elementarnego 06. 03.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektów mieszkalnictwa zbiorowego dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów biurowych usytuowanych w pierzei ulicy Pionierów
przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad zagospodarowania:
a) na terenie dzia³ki lub w jej najbli¿szym s¹siedztwie obowi¹zuje lokalizacja miejsc parkingowych w iloci 1 miejsce na ka¿de mieszkanie,
b) na terenie dzia³ki wzd³u¿ jej granic obowi¹zuje lokalizacja pasa zieleni o charakterze izolacyjnym o szerokoci nie mniej ni¿ 5 m. Na
dzia³kach istniej¹cych w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu, na których nie jest
mo¿liwe urz¹dzenie ustalonego wy¿ej pasa
zieleni izolacyjnej, obowi¹zuje lokalizacja innego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
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planu jako 1.2.ZI dla pasa zieleni izolacyjnej o
szerokoci 20 m wzd³u¿ koryta rzeki £eby.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie 1.2.ZI obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej, o sk³adzie gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym
warunkom siedliska.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ rzeki £eby ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
w odleg³oci 50 m od koryta rzeki.
4) ustalenia planistyczne i proceduralne 7:
7.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania koncepcji podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cej przedmiotow¹ nieruchomoæ i obszar na którym mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi komunikacyjnej, nie
mniej jednak ni¿ wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹
podlegaj¹c¹ parcelacji. Inwestor przedstawia
koncepcjê podzia³u geodezyjnego wraz z wnioskiem o ocenê zgodnoci projektowanego podzia³u z ustaleniami niniejszego planu.
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze wzd³u¿ granicy dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych, o ile droga ma szerokoæ co najmniej 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
10. Dla terenu elementarnego 06. 04. UG uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi.
Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.ZP dla zieleni parkowej z zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku
mieszkañców.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1. obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania
wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y
uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
4.2.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze wzd³u¿ granicy dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych, o ile droga ma szerokoæ co najmniej 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
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11. Dla terenu elementarnego KD.01.Z obejmuj¹cego
fragment ul. Pionierów, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy zbiorczej.
1.2.W uk³adzie dróg rowerowych w miecie ulicê
Pionierów rezerwuje siê na cele ulicy rowerowej. Obowi¹zu ograniczenie prêdkoci dla innych pojzadów i odpowiednie oznakowanie
ulicy.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ ulicy obowi¹zuje wprowadzenie i utrzymanie co najmniej jednego rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. obowi¹zuje przekrój poprzeczny Z 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
4.3.Wzd³u¿ ulicy obowi¹zuje lokalizacja zatok parkingowych.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Skrzy¿owanie z ul. Weterynaryjn¹ realizuje siê
jako skrzy¿owanie skanalizowane.
12. Dla terenu elementarnego KD.02.L obejmuj¹cego fragment ul. Pionierów, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. na cele ulicy lokalnej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2. na cele ulicy lokalnej i placu z
pêtl¹ autobusow¹.
1.3.W uk³adzie dróg rowerowych w miecie ulicê
Pionierów rezerwuje siê na cele ulicy rowerowej. Obowi¹zuje ograniczenie prêdkoci dla
innych pojazdów i odpowiednie oznakowanie
ulicy.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ ulicy obowi¹zuje wprowadzenie i utrzymanie co najmniej jednego rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
4.3.Wzd³u¿ ulicy obowi¹zuje lokalizacja zatok parkingowych.
13. Dla terenu elementarnego KD.03.L obejmuj¹cego ul.
Weterynaryjn¹, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. na cele ulicy lokalnej. Obowi¹zuje poszerzenie pasa ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych do 15 m, z zachowaniem istniej¹cej
linii rozgraniczaj¹cej od strony terenu elementarnego 06.04.UG.
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1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2. na cele ulicy lokalnej, bêd¹cej
przed³u¿eniem istniej¹cej ul. Weterynaryjnej.
Szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
nie mniej ni¿ 15 m.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
14. Dla terenu elementarnego KD.04.L obejmuj¹cego ul.
Kana³ow¹, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy lokalnej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. obowi¹zuje lokalizacja chodnika po jednej stronie ulicy, nie przylegaj¹cej do rowu melioracyjnego.
15. Dla terenu elementarnego K.D.05.L obejmuj¹cego
ul. Lubelsk¹, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy dojazdowej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/1, tj. ulica
jednojezdniowa o szerokoci jezdni nie mniej
ni¿ 4,5 m, z zachowaniem parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. obowi¹zuje lokalizacja chodnika o szerokoci
1,5 m po jednej stronie ulicy, nie przylegaj¹cej
do rowu melioracyjnego.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê parkowanie na chodniku.
8.2.W kwartale ulic: Topolowa, Artylerzystów, Kana³owa i Pomorska obowi¹zuje organizacja ruchu umo¿liwiaj¹ca u¿ytkowanie ulic Lubelskiej
i Pomorskiej jako ulic jednokierunkowych.
16. Dla terenu elementarnego K.D.06.D obejmuj¹cego
ul. Myliwsk¹, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy dojazdowej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;

3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 2/1, tj. ulica dwujezdniowa, dwupasowa, z zachowaniem rowu melioracyjnego w rodku..
4.2. obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach
ulicy.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê parkowanie na chodniku.
8.2.W kwartale ulic: Topolowa, Artylerzystów, Kana³owa i Pomorska obowi¹zuje organizacja ruchu umo¿liwiaj¹ca u¿ytkowanie ulic Lubelskiej i Pomorskiej
jako ulic jednokierunkowych.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8
Na obszarze objêtym zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc przepisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka
uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXIX/443/94 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Lêborka (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 26,
poz. 167).
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku
i skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

986
UCHWA£A Nr XXIX/71/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. N 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296,
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), oraz art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Zarz¹du Gminy, uchwala siê Regulamin
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Organizacyjny Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/48/96 Rady Gminy Pruszcz
Gdañski z dnia 23 wrzenia 1996r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Pruszcz
Gdañski.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/71/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZÊDU GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski, zwany dalej Regulaminem, okrela:
1) zakres dzia³ania i zadania Urzêdu Gminy Pruszcz
Gdañski, zwanego dalej Urzêdem,
2) organizacjê Urzêdu,
3) zasady funkcjonowania Urzêdu,
4) zakres dzia³ania kierownictwa Urzêdu, poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy w
Urzêdzie.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pruszcz Gdañski,
2) Radzie lub Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio Radê Gminy Pruszcz Gdañski oraz Zarz¹d Gminy Pruszcz Gdañski,
3) Wójcie, Zastêpcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio: Wójta Gminy
Pruszcz Gdañski, Zastêpcê Wójta Gminy Pruszcz Gdañski, Sekretarza Gminy Pruszcz Gdañski, Skarbnika
Gminy Pruszcz Gdañski.
§3
1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy.
2. Urz¹d jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest miasto Pruszcz Gdañski.
4. Urz¹d jest czynny w dniach roboczych w nastêpuj¹cych godzinach:
 poniedzia³ek  8.00  16.00
 wtorek  czwartek 7.30  15.30
 pi¹tek  7.30  15.15
§4
1. W Urzêdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce godziny przyjêæ
interesantów:
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a) Wójt przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach od 14.00 do 16.00,
b) Kierownicy, pracownicy referatów oraz pracownicy
na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmuj¹ interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i
wniosków we wszystkich dniach tygodnia w godzinach pracy Urzêdu.
c) Wójt na wniosek Kierownika Referatu mo¿e ustaliæ
dla poszczególnych pracowników nie wiêcej ni¿ dwa
dni w tygodniu przeznaczone do za³atwiania spraw
poza siedzib¹ Urzêdu.
2. Kierownicy Referatów oraz pracownicy obowi¹zani s¹:
 przyjmowaæ poza kolejnoci¹ pos³ów oraz senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, radnych,
 udzieliæ informacji oraz udostêpniæ do wgl¹du materia³y dotycz¹ce ich dzia³alnoci na ¿yczenie pos³ów
lub senatorów.
3. Sprawy zg³oszone przez osoby wymienione w ust. 2
winny byæ za³atwione w pierwszej kolejnoci.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA URZÊDU
§5
1. Urz¹d stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji,
Zarz¹du, Wójta i innych organów Gminy.
2. Do zakresu dzia³ania Urzêdu nale¿y zapewnienie warunków nale¿ytego wykonywania spoczywaj¹cych na
Gminie:
1) zadañ w³asnych,
2) zadañ zleconych,
3) zadañ wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rz¹dowej (zadañ powierzonych),
4) zadañ publicznych powierzonych gminie w drodze
porozumienia miêdzygminnego,
5) zadañ publicznych powierzonych gminie w drodze
porozumienia komunalnego zawartego z powiatem
oraz województwem, które nie zosta³y powierzone
gminnym jednostkom organizacyjnym, zwi¹zkom
komunalnym lub przekazane innym podmiotom na
podstawie umów.
§6
1. Do zadañ Urzêdu nale¿y zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadañ i kompetencji.
2. W szczególnoci do zadañ Urzêdu nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do podejmowania uchwa³, wydawania decyzji, postanowieñ i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynnoci prawnych
przez organy Gminy,
2) wykonywanie  na podstawie udzielonych upowa¿nieñ
 czynnoci faktycznych wchodz¹cych w zakres zadañ
Gminy,
3) zapewnienie organom Gminy mo¿liwoci przyjmowania, rozpatrywania oraz za³atwiania skarg i wniosków,
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania bud¿etu
Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
5) realizacja innych obowi¹zków i uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów prawa oraz uchwa³ organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeñ jej komisji i posiedzeñ Zarz¹du, oraz innych organów Gminy,
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7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostêpnego do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególnoci:
a) przyjmowanie, rozdzia³, przekazywanie i wysy³anie
korespondencji,
b) prowadzenie wewnêtrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowi¹zków i uprawnieñ s³u¿¹cych Urzêdowi jako pracodawcy  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami prawa pracy.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA URZÊDU
§7
1. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ referaty, i samodzielne stanowiska pracy.
2. Na czele referatów stoj¹ kierownicy.
3. Referaty dziel¹ siê na stanowiska pracy.
4. Podzia³u zadañ pomiêdzy stanowiska pracy w referacie dokonuje Wójt na wniosek kierowników referatów.
§8
1)
2)
3)
4)
5)
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Stanowiska kierownicze w Urzêdzie to:
Wójt,
Zastêpca Wójta,
Sekretarz,
Skarbnik,
Kierownicy Referatów.
§9

W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Referat Organizacyjny  Or,
2) Referat Finansowy  Fn,
3) Referat Spraw Obywatelskich  Ob.,
4) Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony rodowiska  RMiO,
5) Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy  GPiRG,
6) Referat Inwestycji i Remontów  IR,
7) Referat Administracyjno  Gospodarczy,
8) Radca Prawny  RP,
9) Stanowisko ds. Wojskowych, Zarz¹dzania Kryzysowego, Komunikacji Gminnej i Kancelarii Tajnej 
WiKG,
10) Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Spo³ecznych  Sp,
11) Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Przetargów  Przet.
§ 10
Na czele Referatów stoj¹ Kierownicy Referatu.

1) praworz¹dnoci,
2) s³u¿ebnoci wobec spo³ecznoci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnêtrznej,
7) podzia³u zadañ pomiêdzy kierownictwo Urzêdu, poszczególne Referaty oraz wzajemnego wspó³dzia³ania.
§ 13
Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu swoich obowi¹zków i zadañ Urzêdu dzia³aj¹ na podstawie i w granicach
prawa i obowi¹zani s¹ do cis³ego jego przestrzegania.
§ 14
Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu zadañ Urzêdu i
swoich obowi¹zków s¹ obowi¹zani s³u¿yæ Gminie i Pañstwu.
§ 15
1. Gospodarowanie rodkami rzeczowymi odbywa siê w
sposób racjonalny, celowy i oszczêdny z uwzglêdnieniem zasady szczególnej starannoci w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane s¹ po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych.
§ 16
1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza siê na jednolitoci poleceniodawstwa i s³u¿bowego podporz¹dkowania, podzia³u czynnoci na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialnoci za
wykonanie powierzonych zadañ.
2. Urzêdem kieruje Wójt przy pomocy Zastêpcy Wójta,
Sekretarza i Skarbnika, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoæ przed Wójtem za realizacjê swoich zadañ.
3. Kierownicy poszczególnych Referatów kieruj¹ i zarz¹dzaj¹ nimi w sposób zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê zadañ Referatów i ponosz¹ za to odpowiedzialnoæ
przed Wójtem.
4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzêdu s¹ bezporednimi prze³o¿onymi podleg³ych im pracowników
i sprawuj¹ nadzór nad nimi.
5. Zasady podpisywania pism przez Wójta i Kierowników
Referatów okrela za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
§ 17
1. W Urzêdzie dzia³a kontrola wewnêtrzna, której celem jest
zapewnienie prawid³owoci wykonywania zadañ Urzêdu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowi¹zków przez poszczególnych pracowników Urzêdu.
2. Szczegó³owe zasady kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie
okrela za³¹cznik nr 3 do Regulaminu.

§ 11

§ 18

Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu okrela schemat organizacyjny, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.

1. Referaty realizuj¹ zadania wynikaj¹ce z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Referaty s¹ zobowi¹zane do wspó³dzia³ania z pozosta³ymi komórkami organizacyjnymi Urzêdu w szczególnoci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych
konsultacji.

ROZDZIA£ IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZÊDU
§ 12
Urz¹d dzia³a w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
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ROZDZIA£ V
ZAKRESY ZADAÑ WÓJTA,
ZASTÊPCY WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 21

1. Wójt jest prze³o¿onym s³u¿bowym pracowników Urzêdu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Szczegó³owe zadania Zastêpcy Wójta, Sekretarza i
Skarbnika okrela Wójt w zakresach obowi¹zków sporz¹dzonych dla poszczególnych stanowisk pracy.

Wójtowi bezporednio podlegaj¹:
1) Zastêpca Wójta, Sekretarz, Skarbnik,
2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,
3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy,
4) Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony rodowiska,
5) Radca Prawny,
6) Stanowisko ds. Wojskowych, Zarz¹dzania Kryzysowego, Komunikacji Gminnej i Kancelarii Tajnej,
7) Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Spo³ecznych.

§ 20

§ 22

Do zakresu zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Urzêdu na zewn¹trz,
2) podejmowanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynnoci,
3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
wobec wszystkich pracowników Urzêdu,
4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzêdu oraz jego pracowników,
5) koordynowanie dzia³alnoci komórek organizacyjnych
Urzêdu oraz organizowanie ich wspó³pracy,
6) okresowe zwo³ywanie  nie rzadziej jednak, ni¿ raz w
miesi¹cu  narad z udzia³em kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich wspó³dzia³ania i realizacji zadañ,
7) upowa¿nianie swoich zastêpców lub innych pracowników Urzêdu do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) czuwanie nad tokiem i terminowoci¹ wykonywania
zadañ Urzêdu,
9) rozstrzyganie sporów pomiêdzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególnoci dotycz¹cymi podzia³u zadañ,
10) ogólny nadzór nad prawid³owym wykonywaniem przez
pracowników Urzêdu czynnoci kancelaryjnych,
11) udostêpnianie informacji i realizacja zasady jawnoci
¿ycia publicznego,
12) udzielanie wszelkich wyjanieñ, a tak¿e udostêpnianie dokumentów na ka¿de ¿¹danie Rzecznika Praw
Obywatelskich,
13) udzielanie informacji oraz udostêpnianie do wgl¹du
materia³ów dotycz¹cych dzia³alnoci organów Gminy na ¿yczenie pos³ów lub senatorów,
14) niezw³oczne przyjêcie pos³a lub senatora, który przyby³ w zwi¹zku ze spraw¹ wynikaj¹c¹ ze sprawowania
jego mandatu,
15) przyjmowanie ustnych owiadczeñ woli spadkodawcy,
16) przyjmowanie od spadkodawcy testamentu alograficznego,
17) przyjmowanie owiadczeñ o stanie maj¹tkowym od
przewodnicz¹cego rady gminy, oraz pracowników samorz¹dowych upowa¿nionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
18) opiniowanie kandydatury komendanta komisariatu
Policji oraz kandydata, któremu komendant powiatowy Policji zamierza powierzyæ pe³nienie obowi¹zków
komendanta komisariatu a tak¿e mianowania i zwalniania ze stanowiska kierownika rewiru,
19) wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych dla Wójta
przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwa³y Rady
i Zarz¹du.

1. Zastêpca Wójta podejmuje czynnoci kierownika Urzêdu pod nieobecnoæ Wójta lub wynikaj¹cej z innych
przyczyn niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez
Wójta.
2. Zastêpca Wójta zajmuje siê problemami rozwoju gminy, funkcjonowania infrastruktury oraz inwestycji, wykonuje inne zadania na polecenie lub z upowa¿nienia
Wójta.
3. Sprawowanie bie¿¹cej kontroli w zakresie za³atwiania
spraw przez bezporednio podleg³e referaty i informowanie Wójta o przypadkach nieterminowego za³atwiana spraw, b¹d nie nadania biegu sprawie.

§ 19

§ 23
Zastêpcy Wójta bezporednio podlegaj¹:
1) Referat Inwestycji i Remontów,
2) Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Przetargów.
§ 24
Do zadañ Sekretarza nale¿y zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Urzêdu i w³aciwych warunków jego dzia³ania a w szczególnoci:
1) opracowywanie projektów regulaminów,
2) opracowywanie projektów podzia³u referatów na
stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynnoci na stanowiskach pracy,
4) nadzór nad organizacj¹ pracy w Urzêdzie oraz prowadzenie spraw zwi¹zanych z doskonaleniem kadr,
5) przedk³adanie Wójtowi propozycji dotycz¹cych
usprawnienia pracy Urzêdu,
6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwa³
Zarz¹du,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego wobec pracowników bezporednio mu podleg³ych,
8) koordynacja i organizacja spraw zwi¹zanych z wyborami i spisami,
9) prowadzenie:
a) Rejestru skarg i wniosków,
b) Rejestru wydawanych upowa¿nieñ i pe³nomocnictw,
c) Rejestru Uchwa³ Zarz¹du Gminy,
d) Zbioru Protoko³ów posiedzeñ Zarz¹du,
10) zg³aszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych,
11) organizowanie konkursów na stanowisko kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
12) koordynowanie dzia³añ kontroli wewnêtrznej zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnêtrznej w Urzêdzie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
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13) sprawowanie bie¿¹cej kontroli w zakresie za³atwiania
spraw przez bezporednio podleg³e referaty i informowanie Wójta o przypadkach nieterminowego za³atwiana spraw, b¹d nie nadania biegu sprawie,
14) wykonywanie innych zadañ na polecenie lub z upowa¿nienia Wójta.
§ 25
Sekretarzowi bezporednio podlegaj¹:
1) Referat Organizacyjny,
2) Referat Spraw Obywatelskich,
3) Referat Administracyjno  Gospodarczy.
§ 26
Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1) wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji bud¿etu gminy,
3) kontrasygnowanie czynnoci prawnych mog¹cych
spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych i
udzielanie upowa¿nieñ innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) wspó³dzia³anie w opracowywaniu bud¿etu,
5) wspó³dzia³anie w sporz¹dzaniu sprawozdawczoci
bud¿etowej,
6) sprawowanie bie¿¹cej kontroli w zakresie za³atwiania
spraw przez podleg³y referat i informowanie Wójta o
przypadkach nieterminowego za³atwiana spraw, b¹d
nie nadania biegu sprawie,
7) koordynowanie dzia³añ kontroli wewnêtrznej zgodnie
z Regulaminem Kontroli Wewnêtrznej w Urzêdzie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
8) sprawowanie bie¿¹cej kontroli w zakresie za³atwiania
spraw przez bezporednio podleg³e referaty i informowanie Wójta o przypadkach nieterminowego za³atwiana spraw, b¹d nie nadania biegu sprawie,
9) wykonywanie innych zadañ przewidzianych przepisami prawa oraz zadañ wynikaj¹cych z poleceñ lub upowa¿nieñ Wójta.
ROZDZIA£ VI
PODZIA£ ZADAÑ POMIÊDZY REFERATAMI
§ 27
1. Do wspólnych zadañ Referatów nale¿y przygotowywanie materia³ów oraz podejmowanie czynnoci organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególnoci:
1) prowadzenie postêpowania administracyjnego i
przygotowywanie materia³ów oraz projektów decyzji administracyjnych, a tak¿e wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, w³aciwym rzeczowo komisjom
Rady, Zarz¹dowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadañ,
3) wspó³dzia³anie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materia³ów niezbêdnych do przygotowania projektu bud¿etu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdañ, ocen, analiz i bie¿¹cych informacji o realizacji zadañ,
5) wspó³dzia³anie z Referatem Organizacyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu,

6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowi¹zuj¹cego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotycz¹cych wewnêtrznego obiegu akt,
9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów
wp³ywaj¹cych do danego referatu,
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany
referat podañ kierowanych przez obywateli do innych organów,
11) usprawnianie w³asnej organizacji, metod i form pracy,
12) wykonywanie zadañ przekazanych do realizacji
przez Wójta.
2. Ogólne obowi¹zki Kierowników Referatów jako prze³o¿onych s³u¿bowych okrela Regulamin Pracy Urzêdu.
§ 28
Do podstawowego zakresu dzia³ania poszczególnych
referatów i samodzielnych stanowisk pracy nale¿y:
I. REFERAT ORGANIZACYJNY
SYMBOL  Or
1. W zakresie obs³ugi sekretariatu zapewnia obs³ugê organizacyjn¹ Wójtowi, Z-cy Wójta i Sekretarzowi oraz
prowadzi sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególnoci:
1) przyjmuje, wysy³a i rozdziela korespondencjê na zewn¹trz i wewn¹trz Urzêdu,
2) prowadzi centralny rejestr listów wp³ywaj¹cych do
Urzêdu,
3) przygotowuje pomieszczenia i prowadzi obs³ugê
spotkañ i zebrañ organizowanych przez Wójta, Z-cê
Wójta i Sekretarza,
4) prowadzi nadzór nad przechowywaniem pieczêci
urzêdowych,
5) przyjmuje interesantów zg³aszaj¹cych skargi i wnioski oraz organizuje ich kontakty z Wójtem, Z-c¹ Wójta lub Sekretarzem b¹d kieruje ich do w³aciwych
referatów,
6) wspó³pracuje z Pe³nomocnikiem Zarz¹du ds. Przetargów w zakresie przygotowania przetargu na zakup materia³ów biurowych i eksploatacyjnych,
7) zamawia materia³y biurowe i eksploatacyjne w firmie wy³onionej w drodze przetargu,
8) prowadzi magazyn materia³ów biurowych i kancelaryjnych,
9) prowadzi gospodarkê drukami i formularzami,
10) zamawia czasopisma i prasê oraz prowadzi ewidencjê w tym zakresie,
11) gromadzi wycinki prasowe na temat Gminy.
2. W zakresie spraw kadrowych:
1) prowadzi akta osobowe pracowników Urzêdu oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
2) prowadzi dokumentacjê w sprawach zwi¹zanych ze
stosunkiem pracy,
3) organizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników,
4) przygotowuje materia³y umo¿liwiaj¹ce podejmowanie czynnoci z zakresu prawa pracy,
5) przygotowuje projekty planów urlopów wypoczynkowych,
6) zapewnia warunki do prowadzenia dzia³alnoci socjalnej Urzêdu jako pracodawcy,
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7) przygotowuje i wydaje wiadectwa pracy,
8) wydaje zawiadczenia dotycz¹ce zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Urzêdu,
9) wystawia zawiadczenia lub sporz¹dza kopie dokumentów znajduj¹cych siê w archiwum zak³adowym dla by³ych pracowników Urzêdu oraz pracowników zlikwidowanych jednostek,
10) prowadzi ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
11) kompletuje wnioski emerytalno  rentowe,
12) sporz¹dza umowy w sprawie u¿ywania do celów
s³u¿bowych samochodu nie bêd¹cego w³asnoci¹
pracodawcy,
13) za³atwia sprawy pieczêci Urzêdu tj. ustala treæ pieczêci, zamawia, wydaje za potwierdzeniem, dokonuje komisyjnego zniszczenia, prowadzi ewidencjê pieczêci.
3. W zakresie obs³ugi Kancelarii Rady Gminy:
1) prowadzi kompleksow¹ obs³ugê kancelaryjno  biurow¹ Rady oraz sta³ych i doranych komisji Rady,
2) przygotowuje pod wzglêdem organizacyjnym posiedzenia i spotkania Rady, komisji sta³ych i doranych, zebrania, kompletuje materia³y na posiedzenia,
3) protoko³uje sesje, posiedzenia, zebrania i spotkania,
4) opracowuje materia³y z obrad Rady i Komisji,
5) sporz¹dza protoko³y z posiedzeñ Rady,
6) przekazuje podjête uchwa³y Rady do Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz Wojewody,
7) przekazuje do Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego uchwa³y Rady podlegaj¹ce publikacji w dzienniku urzêdowym,
8) umieszcza uchwa³y Rady na tablicy og³oszeñ Urzêdu oraz stronie internetowej Gminy,
9) przedstawia Radcy Prawnemu do zaopiniowania
materia³y niezbêdne do dzia³alnoci Rady,
10) planuje wydatki Kancelarii Rady i wydatkuje rodki
zgodnie z bud¿etem Gminy,
11) prowadzi Rejestr Uchwa³ Rady,
12) prowadzi zbiory:
a) protoko³ów z sesji Rady,
b) uchwa³ Rady,
c) Dziennika Ustaw,
d) Monitora Polskiego,
e) Monitora Polskiego B,
13) prowadzi sprawy zwi¹zane z archiwizowaniem akt
Rady, komisji sta³ych i doranych Rady,
14) prowadzi rejestr wniosków, zapytañ i interpelacji
sk³adanych przez radnych,
15) przygotowuje listy wyp³at diet dla radnych i so³tysów,
16) prowadzi sprawy zwi¹zane z udostêpnianiem i wynajmowaniem wietlic gminnych,
17) prowadzi rejestr wynajmu wietlic gminnych,
18) wykonuje inne polecenia Przewodnicz¹cego Rady,
Wójta, Sekretarza zwi¹zane z zakresem prowadzonych spraw.
4. W zakresie obs³ugi informatycznej:
1) prowadzi wykaz hase³ dostêpu do sieci komputerowej,
2) przedstawia i uzgadnia z Wójtem plan komputeryzacji, oraz przygotowuje projekt wydatków na ten
cel na dany rok bud¿etowy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) w zakresie zakupu oprogramowania komputerowego,
b) w zakresie zakupu sprzêtu komputerowego.
3) Prowadzi nadzór nad instalacj¹ programu komputerowego, nadzór nad weryfikacj¹ dokonywan¹
przez jego autora,
4) wdra¿a nabyte programy w zakresie przyuczania pracowników obs³uguj¹cych dany program,
5) obs³uguje sieæ komputerow¹ w Urzêdzie,
6) prowadzi nadzór nad prawid³owym zabezpieczeniem danych komputerowych,
7) zapewnia ochronê systemów i sieci informatycznych.
5. W zakresie BiHP:
1) pe³ni funkcjê doradcz¹ i kontroln¹ w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
2) prowadzi okresow¹ analizê stanu bhp,
3) stwierdza powstanie zagro¿eñ zawodowych,
4) przeprowadza kontrolê warunków pracy,
5) zg³asza wnioski dotycz¹ce poprawy stanu bhp,
6) przygotowuje projekty wewnêtrznych zarz¹dzeñ instrukcji dotycz¹cych bhp,
7) rejestruje, kompletuje i przechowuje dokumenty
dotycz¹ce wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badañ rodowiska pracy,
8) bierze udzia³ w dochodzeniach powypadkowych,
9) wspó³dzia³a ze spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy,
10) bierze udzia³ w pracy zak³adowej komisji bhp.
II. REFERAT FINANSOWY
SYMBOL  Fn
Do zadañ referatu nale¿y wykonywanie okrelonych
przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci, a w szczególnoci:
1) sporz¹dzanie projektu rocznego bud¿etu Gminy i jej
jednostek pomocniczych,
2) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do uchwalenia bud¿etu Gminy oraz do sporz¹dzenia sprawozdania z jego wykonania,
3) bie¿¹ce realizowanie bud¿etu Gminy oraz okresowe
informowanie Zarz¹du o przebiegu tej realizacji,
4) zapewnianie obs³ugi finansowo-ksiêgowej i kasowej
Urzêdu,
5) uruchamianie rodków finansowych dla poszczególnych dysponentów bud¿etu Gminy,
6) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do wykonania obowi¹zków z zakresu sprawozdawczoci,
7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodark¹ finansow¹ gminnych jednostek organizacyjnych,
8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9) dokonywanie umorzeñ rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych
10) prowadzenie ksi¹g rachunkowych zgodnie z zak³adowym planem kont,
11) rozliczanie inwentaryzacji,
12) prowadzenie spraw p³acowych pracowników Urzêdu oraz organów Gminy,
13) prowadzenie spraw finansowo ksiêgowych i p³acowych szkó³ i przedszkoli bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy,
14) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wymiarem i poborem podatków i op³at lokalnych, oraz innych dochodów bud¿etowych pozostaj¹cych w zakresie w³aciwoci Gminy, a w szczególnoci:
1) prowadzenie ewidencji podatników,
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2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod
wzglêdem zgodnoci ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych sk³adanych organowi podatkowemu,
3) przygotowywanie aktów administracyjnych dotycz¹cych podatków i op³at,
4) podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych oraz
postêpowania zabezpieczaj¹cego,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytu³ów wykonawczych,
6) przygotowywanie sprawozdañ dotycz¹cych podatków i op³at,
15) wspó³dzia³anie z organami finansowymi i bankowymi,
16) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej i
bud¿etowej Gminy.
III. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
SYMBOL  Ob
1. W zakresie spraw obywatelskich prowadzi sprawy
dotycz¹ce w szczególnoci:
1) prowadzenia ewidencji ludnoci w systemie informatycznym w formie gminnych zbiorów meldunkowych,
2) prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
3) prowadzenia zbioru danych (w formie ksi¹¿ek zameldowañ lub w systemie informatycznym) osób przebywaj¹cych w zak³adzie hotelarskim, w zak³adzie
udzielaj¹cym pomieszczenia w zwi¹zku z prac¹, nauk¹, leczeniem siê lub opiek¹ spo³eczn¹, osób przebywaj¹cych w domu wczasowym, wypoczynkowym, pensjonacie, hotelu, motelu, domu wycieczkowym, pokoju gocinnym, schronisku, campingu
lub na strze¿onym polu biwakowym oraz uczestników wycieczek organizowanych przez instytucjê
pañstwow¹ lub spo³eczn¹, zwi¹zek zawodowy albo
inn¹ organizacjê spo³eczn¹.
4) dokonywania zameldowañ i wymeldowañ na pobyt
sta³y i czasowy pod oznaczonym adresem,
5) bezzw³ocznej aktualizacji ka¿dej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych, w
zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
6) zak³adania i prowadzenia kart osobowych mieszkañców i ich aktualizacja,
7) wystêpowania z wnioskiem do ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej o nadanie Numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludnoci PESEL osobom fizycznym
przebywaj¹cym stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zameldowanym na pobyt sta³y lub czasowy trwaj¹cy ponad 2 lata na terenie Gminy, a
tak¿e osobom ubiegaj¹cym siê o wydanie dowodu osobistego,
8) prowadzenia w formie informatycznej ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych na
podstawie danych zg³oszonych przy ubieganiu siê
o wydanie lub wymianê dowodu osobistego,
9) obowi¹zku przekazywania ministrowi w³aciwemu
do spraw administracji publicznej danych niezbêdnych do prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych,
10) wydawania w formie zawiadczenia pe³nego odpi-
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su przetwarzanych danych osobowych dotycz¹cych zainteresowanej osoby (ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych),
11) udostêpniania danych ze zbiorów meldunkowych,
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. (o ile s¹
one niezbêdne do realizacji ustawowych zadañ),
12) postêpowañ cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawiania pe³nomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz
w sprawach o przysposobienie,
b) wydawania zawiadczeñ o stanie maj¹tkowym
w postêpowaniu o zwolnienie od kosztów s¹dowych,
c) przyjmowania pism s¹dowych i wywieszanie
og³oszeñ o ustanowieniu kuratora,
d) udzielania informacji niezbêdnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytacjê,
e) przyjmowania obwieszczeñ,
13) przyjmowania zawiadomienia o organizowaniu
zgromadzenia na otwartej przestrzeni oraz przesy³anie zawiadomienia o zgromadzeniu w³aciwemu
komendantowi policji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, je¿eli zgromadzenie ma siê odbyæ w
pobli¿u okrelonych miejsc,
14) zbiórek publicznych,
15) sporz¹dzania spisów wyborców, wydawania zawiadczeñ o prawie do g³osowania,
16) przedk³adania Zarz¹dowi wniosków dot. zgody na
organizowanie procesji i pielgrzymek na drogach
publicznych, przeprowadzenia zbiórki je¿eli ma siê
ona odbyæ poza terenem kocio³a, organizowania
imprez o charakterze religijnym ze wzglêdu na bezpieczeñstwo.
2. W zakresie dzia³alnoci gospodarczej prowadzi sprawy zwi¹zane z:
1) ewidencj¹ dzia³alnoci gospodarczej,
2) prowadzenie spraw z zakresu udzielania oraz nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiêbiorców,
3) zapewnieniem zainteresowanym wgl¹du do Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoci, urzêdowych formularzy
wniosków wymaganych ustaw¹ o Krajowym Rejestrze S¹dowym, umo¿liwiaj¹cych rejestracjê osób
fizycznych wykonuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
i spó³ek jawnych, dostêpu do informacji o wysokoci op³at, sposobie ich uiszczania oraz o w³aciwoci miejscowej s¹dów rejestrowych,
4) zezwoleniami na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
5) przygotowaniem projektu uchwa³y Rady w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y alkoholu,
okrelenia zasad usytuowania punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów,
6) okrelaniem cen urzêdowych za us³ugi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a tak¿e okrelanie stref cen obowi¹zuj¹cych przy przewozie osób i ³adunków taksówkami osobowymi i baga¿owymi,
7) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych,
us³ugowych i gastronomicznych,
8) targami i targowiskami,
9) wspó³dzia³aniem z izb¹ i Urzêdami Skarbowymi w
zakresie kontroli nad dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ na
terenie Gminy,

Poz. 986

 2155 

10) przygotowaniem zezwoleñ na zgromadzenia i zabawy publiczne.
3. Ponadto referat prowadzi sprawy zwi¹zane z ochron¹
informacji niejawnych, a w szczególnoci zwi¹zane z:
1) zapewnieniem ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnieniem ochrony fizycznej Urzêdu,
3) kontrol¹ ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresow¹ kontrol¹ ewidencji, materia³ów i obiegu
dokumentów,
5) opracowaniem planu ochrony Urzêdu i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
IV. REFERAT ROLNICTWA, MELIORACJI I OCHRONY
RODOWISKA
SYMBOL  RMiO
1. W zakresie ochrony rodowiska i rolnictwa prowadzi
sprawy zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i rolnictwem,
a w szczególnoci dotycz¹ce:
1) ³owiectwa,
2) wspó³dzia³ania z organizacjami rolników,
3) przygotowywania na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego zawiadczenia, które powinno zawieraæ dane okrelone w art. 40 e ust. 1 Ustawy z dnia 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o
podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z pón. zm.),
4) prowadzenia ewidencji wydanych zawiadczeñ z
uwzglêdnieniem wartoci, jakiej dotycz¹ i przesy³anie miesiêcznego sprawozdania zawieraj¹cego te
dane do w³aciwych miejscowo izb skarbowych w
terminie do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca.
5) zwalczania zaraliwych chorób zwierzêcych,
6) ochrony i kszta³towania rodowiska w tym:
a) zezwoleñ na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeñ dotycz¹cych maszyn i urz¹dzeñ technicznych,
c) ochrony rodowiska przed odpadami,
d) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
e) utrzymanie porz¹dku i czystoci,
f) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ha³d¹ fosfogipsów w Wilince,
7) pracowniczych ogrodów dzia³kowych,
8) ochrony gruntów rolnych i lenych w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nielene,
b) wy³¹czania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieu¿ytków oraz zdewastowanych i
zdegradowanych i u¿yniania innych gruntów,
9) przeciwdzia³anie nieformalnemu obrotowi ziemi¹,
10) nasiennictwa,
11) gospodarki wodnej,
12) ochrony powietrza atmosferycznego,
13) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
14) cmentarzy komunalnych w tym cmentarzy wojennych,
15) udostêpniania ka¿demu informacji o rodowisku i
jego ochronie (bêd¹cej w posiadaniu Urzêdu) z zastrze¿eniem przepisów zabraniaj¹cych udostêpniania tych informacji,
16) spraw zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem gminnego
programu ochrony rodowiska oraz raportów z wykonania tych programów
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2. W zakresie melioracji:
1) wspó³dzia³a z w³aciwymi organami administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej w zakresie inwestycji melioracyjnych,
2) wspó³pracuje i prowadzi nadzór nad Spó³kami
Wodnymi w zakresie prac konserwacyjno  inwestycyjnych,
3) opracowuje wnioski dotycz¹ce inwestycji w zakresie melioracji i zagospodarowania u¿ytków zielonych,
4) przygotowuje decyzje na podstawie postanowieñ
ustawy Prawo Wodne,
5) prowadzi nadzór nad eksploatacj¹ oraz egzekwuje
obowi¹zek konserwacji urz¹dzeñ melioracyjnych
od wszystkich sektorów rolnictwa, w³acicieli i u¿ytkowników,
6) prowadzi sprawy z zakresu dozoru przeciwpowodziowego,
7) przekazuje komunikaty o zagro¿eniu powodziowym
i powo³ywanie dru¿yn przeciwpowodziowych.
8) Zarz¹dza ewakuacjê ludnoci z terenów zagro¿onych powodzi¹,
9) rozstrzyga spory dotycz¹ce przywrócenia stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
10) przygotowuje pozwolenia wodnoprawne na zwyk³e korzystanie z cudzej wody,
11) Przeprowadza kontrole w zakresie w³aciwego funkcjonowania i eksploatacji urz¹dzeñ melioracyjnych
znajduj¹cych siê w pasie drogowym (przepusty,
rowy, mosty).
3. Prowadzi sprawy z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzêtami, przygotowuje zezwolenia na utrzymywanie psów uznanych za rasy agresywne.
4. Realizuje zadania z zakresu rozwoju lokalnego i promocji gminy a w szczególnoci dotycz¹ce:
1) Promocji Gminy,
2) gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materia³ów promuj¹cych Gminê na zewn¹trz.
3) Wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
4) opracowywania programów gospodarczych, w tym
wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
5) analizowania i diagnozowania zjawisk spo³ecznych
i gospodarczych wystêpuj¹cych na obszarze Gminy i gmin s¹siednich.
5. Prowadzi sprawy zwi¹zane z pozyskiwaniem rodków
finansowych na inwestycje gminne.
V. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY
SYMBOL  GPiRG
1. W zakresie gospodarki przestrzennej prowadzi sprawy dotycz¹ce planowania i zagospodarowania przestrzennego, nazw ulic, miejscowoci i obiektów fizjograficznych.
2. Zadania okrelone w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoci:
1) przygotowywanie materia³ów do dokumentów planistycznych Gminy,
2) koordynacja i obs³uga dzia³añ zwi¹zanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) koordynacja i obs³uga dzia³añ zwi¹zanych z wprowadzaniem zadañ rz¹dowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
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4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
6) przekazywanie kopii uchwalonych miejscowych
planów wojewodzie, starocie i marsza³kowi województwa,
7) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz
analiza wniosków w sprawach sporz¹dzenia lub
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z roszczeniami finansowymi wynikaj¹cymi z ustaleñ planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
11) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
12) rejestrowanie decyzji dotycz¹cych zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodnoci z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
13) prowadzenie rozprawy administracyjnej w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawienie wojewodzie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu celem stwierdzenia ich zgodnoci z planem,
14) przygotowanie projektu decyzji dotycz¹cej wyganiêcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
15) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ustalaniem nazw
miejscowoci, ulic i obiektów fizjograficznych oraz
numeracji nieruchomoci,
16) zamawianie tablic z nazwami ulic i numerami budynków,
17) przekazywanie dla potrzeb rejestru terytorialnego
prowadzonego przez Urz¹d Statystyczny  kopii planów ogólnych i szczególnych nowych miejscowoci oraz map zawieraj¹cych nazwy ulic i placów oraz
numeracjê porz¹dkow¹ nieruchomoci i budynków,
18) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady a w szczególnoci dot.:
a) przyst¹pienia do sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) uchwalenia studium,
c) przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) rozstrzygniêcia o protestach wniesionych do
projektu planu,
e) rozstrzygniêcia o zarzutach wniesionych do projektu planu,
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania oraz jego zmiany,
g) nadania nazwy ulicy.
3. W zakresie gospodarki nieruchomociami prowadzi
sprawy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomociami  za wyj¹tkiem spraw nale¿¹cych do Referatu
Inwestycji i Remontów  a w szczególnoci zwi¹zanych z:
1) gospodarowaniem i zarz¹dzaniem komunalnymi

Poz. 986

gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê, w tym ich zbywania, oddawania w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, dzier¿awê, najem,
u¿yczenie i w zarz¹d,
2) ustalaniem ich wartoci, cen i op³at za korzystanie
z nich,
3) organizowaniem przetargów na nieruchomoci komunalne,
4) nabywaniem nieruchomoci niezbêdnych dla realizacji zadañ Gminy,
5) komunalizacj¹ gruntów,
6) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
8) wyposa¿aniem gruntów w urz¹dzenie komunalne
 wspólnie z Referatem Inwestycji i Remontów,
9) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
10) podzia³em nieruchomoci.
Ponadto referat realizuje zadania obejmuj¹ce:
1. Sprawowanie ochrony dóbr kultury, dba³oæ o dobra
kultury i podejmowanie dzia³añ ochronnych oraz
uwzglêdnianie zadañ ochrony zabytków, miêdzy innymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w bud¿ecie Gminy.
2. Przyjmowanie zobowi¹zañ u¿ytkowników obiektów w
sprawie nale¿ytego ich utrzymania, konserwacji i opieki
nad nimi.
3. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do
rejestru zabytków, a znajduj¹cych siê na terenie Gminy.
4. Zg³aszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
przedmiotów zas³uguj¹cych na wci¹gniêcie do rejestru
zabytków.
5. Prowadzenie innych spraw dot. ochrony dóbr kultury
oraz zabytków kultury kocielnej i sakralnej
VI. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW
SYMBOL  IR
1. W zakresie gospodarki lokalowej prowadzi sprawy
dotycz¹ce:
1) administrowania, gospodarowania i zarz¹dzania lokalami mieszkalnymi i u¿ytkowymi oraz nieruchomociami budynkowymi,
2) dodatków mieszkaniowych,
3) zamiany lokali,
4) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych
i zastêpczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zak³adów karnych,
5) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
6) stawek czynszów i op³at za lokale i nieruchomoci
budynkowe,
7) zawierania umowy o najem, okrelaj¹c w niej miêdzy innymi stawki czynszu,
8) dokonywania pisemnego wypowiedzenia umowy
najmu wy³¹cznie z wa¿nej przyczyny,
9) przygotowywania projektów uchwa³ Rady dot. w
szczególnoci: zasad gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi, zakresu wspó³dzia³ania w sprawie
zarz¹du lokalami tworz¹cymi zasób mieszkaniowy,
zró¿nicowania stawek czynszu, wysokoci stawek
czynszu, pierwszeñstwa osób do uzyskania lokalu
socjalnego oraz stawki czynszu za ten lokal,
10) usuwania cieków komunalnych
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2. W zakresie dróg prowadzi sprawy zwi¹zane z zarz¹dzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi.
Zadania okrelone w ust. 2 obejmuj¹ w szczególnoci:
a) sporz¹dzanie szczegó³owego zapotrzebowania do
bud¿etu gminy w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych oraz utrzymania dróg gminnych wraz z infrastruktur¹ zwi¹zan¹ z drogami,
b) realizowanie powierzonych zadañ wynikaj¹cych z
Uchwa³y Rady w sprawie bud¿etu na dany rok bud¿etowy oraz zadañ zleconych przez Zarz¹d potwierdzonych w protokole Zarz¹du,
c) nadzór techniczno  budowlany realizowanych inwestycji gminnych, remontów kapitalnych oraz prac
budowlanych prowadzonych przez gminê w odniesieniu do dróg gminnych na których gmina nie ustanowi³a inspektora nadzoru,
d) wspó³praca z ustanowionymi przez Zarz¹d Gminy
inspektorami nadzoru budowlanego w zakresie realizowanej inwestycji,
e) prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych
zadañ w formie teczek (od chwili podjêcia decyzji o
og³oszeniu przetargu do dokonania odbioru koñcowego),
f) sprawdzanie pod wzglêdem formalno -prawnym
przed³o¿onych przez wykonawców rachunków i
kosztorysów w oparciu o wczenie sporz¹dzone
umowy, zlecenia,
g) sprawozdawczoæ w zakresie powierzonych zadañ,
h) zlecanie opracowywania projektów planów rozwoju gminnej sieci drogowej,
i) opracowywanie planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
j) realizowanie zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu,
k) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na rzecz
obronnoci kraju w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie,
l) koordynowanie robót w pasie drogowym,
m) przygotowywanie i przedk³adanie Zarz¹dowi zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na
przejazdy po drogach gminnych pojazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych wielkoci okrelone w odrêbnych przepisach oraz przygotowywanie dla Zarz¹du wniosków odnonie pobierania op³at i kar pieniê¿nych,
n) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów
mostowych,
o) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
gminnych i obiektów mostowych,
p) podejmowanie czynnoci maj¹cych na celu przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników,
q) informowanie Zarz¹du o koniecznoci wprowadzenia ograniczeñ b¹d zamykaniu dróg i drogowych
obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie
objazdów, gdy wystêpuje bezporednie zagro¿enie
bezpieczeñstwa osób lub mienia,
r) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
s) koordynacjê i obs³ugê we wspó³pracy z innymi zarz¹dcami dróg publicznych,
t) Przygotowanie zezwolenia lub odmowy zezwolenia
na przejazd pojazdu o szczególnych parametrach.
3. W zakresie inwestycji i remontów:
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1) prowadzi i nadzoruje inwestycje gminne,
2) opracowuje i wdra¿a programy rozwoju us³ug i urz¹dzeñ komunalnych oraz prowadzi sprawy w tym zakresie (wodoci¹gi, kanalizacja),
3) zajmuje siê utrzymaniem gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
4) prowadzi dzia³ania zwi¹zane z budow¹, modernizacj¹ i remontami urz¹dzeñ komunalnych,
5) wymierza op³aty na pokrycie kosztów budowy urz¹dzeñ komunalnych,
6) zajmuje siê utrzymaniem gminnych obiektów u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,
7) zapewnia sprawne dzia³anie urz¹dzeñ technicznych
budynku wynajmowanego przez Gminê,
8) przeprowadza roboty remontowo  budowlane w
budynku wpisanym do rejestru zabytków po otrzymaniu zezwolenia w³aciwego konserwatora zabytków.
4. W zakresie energetyki:
1) prowadzi sprawy z zakresu zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
2) wspó³pracuje z zak³adem energetycznym w zakresie kontroli urz¹dzeñ energetycznych i odbioru robót energetycznych,
3) dokonuje kontroli punktów owietleniowych na drogach i ulicach administrowanych przez Gminê,
4) dokonuje kontroli zu¿ycia energii elektrycznej na terenie Gminy oraz prawid³owoci wystawianych faktur,
5) kontroluje i nadzoruje prace zwi¹zane z przegl¹dem
instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych,
6) zabezpiecza rodki w bud¿ecie Gminy na owietlenie ulic, placów i dróg znajduj¹cych siê na terenie
Gminy, w odniesieniu do których gmina jest zarz¹dc¹,
7) prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do opracowania projektu za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe a po jego opracowaniu
podejmuje czynnoci maj¹ce na celu uchwalenie
tego planu.
VII. REFERAT ADMINISTRACYJNO  GOSPODARCZY
Do zadañ referatu nale¿y w szczególnoci:
1. Utrzymanie czystoci w budynku Urzêdu oraz w jego
otoczeniu.
2. Konserwacja urz¹dzeñ elektrycznych, elektronicznych
i telefonicznych.
3. Obs³uga gminnego samochodu i autobusu.
VIII. RADCA PRAWNY
SYMBOL  RP
1. Do zadañ Radcy Prawnego nale¿y wykonywanie obs³ugi prawnej Urzêdu.
2. Radca Prawny dzia³a zgodnie z treci¹ ustawy o radcach prawnych i postanowieniami Regulaminu obs³ugi prawnej Urzêdu, który stanowi za³¹cznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
IX. STANOWISKO d/s WOJSKOWYCH, ZARZ¥DZANIA
KRYZYSOWEGO, KOMUNIKACJI GMINNEJ i KANCELARII TAJNEJ SYMBOL  WiKG
1. W zakresie spraw wojskowych prowadzi sprawy zwi¹zane z obronnoci¹ kraju, a w szczególnoci dotycz¹ce:
1) przygotowania ludnoci i mienia komunalnego na
wypadek wojny,
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2) wspó³dzia³ania z organami wojskowymi,
3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji,
poboru i ewidencji,
4) orzekania o koniecznoci sprawowania bezporedniej opieki nad cz³onkiem rodziny, prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego ¿ywiciela,
5) przys³uguj¹cych ¿o³nierzom i cz³onkom ich rodzin
zasi³ków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania
nale¿noci mieszkaniowych i op³at eksploatacyjnych,
6) tworzenia formacji obrony cywilnej,
7) nak³adania obowi¹zków w ramach powszechnej samoobrony ludnoci,
8) wiadczeñ na rzecz obrony,
9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10) zakwaterowania si³ zbrojnych,
11) przygotowywania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania i wyp³acania wysokoci wiadczeñ
pieniê¿nych rekompensuj¹cych utracone wynagrodzenie dla ¿o³nierzy rezerwy powo³anych do odbycia æwiczeñ wojskowych.
2. W zakresie powszechnego obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i zarz¹dzania kryzysowego prowadzi sprawy dotycz¹ce w szczególnoci:
1) planowania obrony cywilnej, oraz koordynacja i realizacja przedsiêwziêcia w zakresie obrony cywilnej,
2) wykonywania zadañ w ramach powszechnego
obowi¹zku obrony ustalonych przez Komitet Obrony
Kraju,
3) wspó³dzia³ania z organami wojskowymi w przeprowadzeniu czynnoci zwi¹zanych z wykonywaniem
powszechnego obowi¹zku obrony,
4) wspó³dzia³ania z wojewod¹ przy poborze,
5) realizacji czynnoci zwi¹zanych z poborem zgodnie
z rozporz¹dzeniem w³aciwego ministra,
6) prowadzenia magazynu sprzêtu OC,
7) prowadzenie spraw w zakresie prowadzenia i organizacji akcji spo³ecznej w razie wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej,
8) nak³adania na mieszkañców obowi¹zku wykonywania wiadczeñ osobowych i rzeczowych na rzecz
obronnoci kraju i ochrony przeciwpo¿arowej.
3. Prowadzi Kancelariê Tajn¹ Urzêdu.
4. Prowadzi sprawy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego a w szczególnoci:
1) przygotowuje przetarg w porozumieniu z Pe³nomocnikiem Zarz¹du ds. Przetargu w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego,
2) koordynuje rozk³ady jazdy przewoników wykonuj¹cych zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
3) kontroluje prawid³owoæ wiadczenia us³ug w zakresie komunikacji gminnej,
4) sprawuje nadzór i prowadzi kontrolê w zakresie realizacji umów o wiadczenie us³ug transportu zbiorowego w Gminie.
5. Prowadzi Archiwum Urzêdu.
X. PE£NOMOCNIK ZARZ¥DU ds. SPO£ECZNYCH
SYMBOL  Sp
Do zadañ Pe³nomocnika Zarz¹du ds. Spo³ecznych nale¿y prowadzenie spraw zwi¹zanych z zadaniami Gminy jako organu prowadz¹cego gminne przedszkola,
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szko³y i placówki owiatowe, a w szczególnoci spraw
dotycz¹cych:
1) zak³adania, przekszta³cania i likwidowania gminnych jednostek owiatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kszta³towania sieci przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów,
4) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów,
5) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
6) zapewniania bezp³atnego transportu dzieci do i ze
szko³y,
7) obs³ugi ekonomiczno finansowej gminnych jednostek owiatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,
8) powierzania stanowisk kierowniczych w owiacie
gminnej i odwo³ywania z tych stanowisk,
9) oceniania dyrektorów gminnych jednostek owiatowych,
10) zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników  nauczycieli,
11) uzgadnianie projektów statutów szkó³ i prowadzenie spraw zwi¹zanych z ich zatwierdzaniem,
12) nadzorowanie wykonania zadañ statutowych w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkó³ i przedszkoli
oraz obs³ugi,
13) koordynowanie prac organizacyjnych i administracyjno  gospodarczy gminnych placówek owiatowych, pomocy spo³ecznej i zdrowia,
14) prowadzenie sprawozdawczoci statystycznej w zakresie realizowanych zadañ,
15) opracowywanie wniosków i propozycji do bud¿etu
gminy w zakresie owiaty, sportu i s³u¿by zdrowia,
16) koordynacja imprez sportowych na terenie gminy,
17) wspó³dzia³anie z komisjami Rady i zasiêganie opinii w sprawach bud¿etu owiaty, sportu, s³u¿by
zdrowia,
18) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szko³y, przedszkola,
19) wykonywanie zadañ gminy z zakresu ochrony zdrowia,
22) koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z kultur¹,
23) wspó³dzia³anie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia prawid³owej obs³ugi
interesantów.
XI. PE£NOMOCNIK ZARZ¥DU ds. PRZETARGÓW
SYMBOL  Przet
1. W zakresie ustawy o gospodarce nieruchomociami:
1) zatwierdza dokumenty przetargowe przed og³oszeniem przetargu na sprzeda¿, oddanie w u¿ytkowanie wieczyste, najem lub dzier¿awê nieruchomoci
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy,
2) przewodniczy komisjom przetargowym, prowadzi licytacjê nieruchomoci,
3) sk³ada Zarz¹dowi sprawozdania z przebiegu przetargu z wnioskiem o akceptacjê wyników przetargu
lub z wnioskiem o uniewa¿nienie przetargu.
2. W zakresie ustawy o zamówieniach publicznych:
1) zatwierdza tryb w jakim ma byæ dokonywane zamówienie publiczne, z wyj¹tkiem zamówieñ z wolnej
rêki o wartoci do 3000 EURO,
2) zatwierdza formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, przygotowanych
przez poszczególne referaty Urzêdu,
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3) przygotowuje og³oszenia zapraszaj¹ce do udzia³u w
przetargu,
4) przewodniczy komisjom przetargowym, prowadzi negocjacje w sytuacjach dozwolonych ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
5) prowadzi protokó³ postêpowania o zamówienie oraz
dokumentacjê podstawowych czynnoci zwi¹zanych
z postêpowaniem o zamówienie publiczne,
6) prowadzi nadzór na wykonaniem przez poszczególne referaty obowi¹zku og³oszenia informacji o wyborze oferenta w formach przewidzianych przez prawo,
7) przedstawia Zarz¹dowi wyniki przetargu z wnioskiem
o akceptacjê wyboru oferenta lub z wnioskiem o uniewa¿nienie przetargu,
8) przygotowuje projekty umów w sprawach zamówieñ
publicznych,
9) przygotowuje projekty rozstrzygniêcia protestu,
10) bierze udzia³ w postêpowaniu odwo³awczym przed
Zespo³em Arbitrów z listy Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych,
11) przygotowuje wnioski do Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych o zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia
zamówienia publicznego innego ni¿ przetarg nieograniczony,
12) przygotowuje wnioski do Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych o wyra¿enie zgody na zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego na czas d³u¿szy
ni¿ trzy lata,

13) prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez poszczególne referaty obowi¹zku wys³ania informacji cenowych z postêpowania o zamówienie publiczne do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
14) prowadzi rejestr zamówieñ publicznych.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 29
Za³¹czniki Nr 1-4 do Regulaminu stanowi¹ jego integraln¹ czêæ.
§ 30
Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie wymaganym
dla jego wprowadzenia.
§ 31
Zobowi¹zuje siê kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do przestrzegania postanowieñ niniejszego Regulaminu i wydania podleg³ym pracownikom
niezbêdnych poleceñ wykonawczych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zmieniony tryb postêpowania w
niektórych sprawach.
§ 32
Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZÊDU

Lp
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Stanowiska
Kierownicze
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Stanowiska
samodzielne

Referaty

Stanowiska
pracy (symbol):

(Fn)
(MG)

Radca Prawny (RP)

Podporz¹ dkowanie
Rada Gminy
Wójt
Wójt
Wójt

Wójt

Status
Wybór
Wybór
Powo³anie
Powo³anie

Umowa o pracê

Pe³nomocnik
Zarz¹du ds. Spo³ecznych (Sp)
Wójt
Umowa o pracê
(owiata, kultura,
sport, s³u¿ba zdrowia)
Pe³nomocnik
Zarz¹du ds.
Zastêpca Wójta Umowa o pracê
Przetargów (Przet)
Stanowisko ds.
Wojskowych,
Zarz¹dzania
Wójt
Umowa o pracê
Kryzysowego,
Komunikacji
Gminnej i Kancelarii
Tajnej (WiKG)

Etat
1
1
1
1

1½

1

1

1
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Referatu
Finansowego
G³ówny
Ksiêgowy
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Ref. Finansowy (VI)

Wymiar Podatków
(I)
Ksiêgowoæ
Podatkowa (III)
Ksiêgowoæ
Dochodów
Bud¿etowych (II)

10.
11.
12.

Skarbnik

Umowa o pracê

1

Skarbnik

Umowa o pracê

1

Skarbnik

Umowa o pracê

1

Skarbnik

Umowa o pracê

1

13.

Kasjer (VII)

Skarbnik

Umowa o pracê

1

14.

P³ace (V)

Skarbnik

Umowa o pracê

2

15.

Finanse (VI)

Skarbnik

Umowa o pracê

1

16.

Ksiêgowoæ
Bud¿etowa (IV)

Skarbnik

Umowa o pracê

2

Kadry (WK)

Sekretarz

Umowa o pracê

1

Sekretariat (MS)
Kancelaria Rady
Gminy (MN)
Informatyk
(AM)
BiHP
(JP)
Ewidencja Ludnoci
(RK)
Dzia³alnoæ
Gospodarcza
i Dowody Osobiste
(IK)

Sekretarz

Umowa o pracê

1

Sekretarz

Umowa o pracê

1

Sekretarz

Umowa o prace

½

(KM)

17.

Ref.
Organizacyjny

18.
19.
20.
21.
22.

Ref. Spraw
Obywatelskich

23.

24. Kierownik

25.
26.
27.
28.
29. Kierownik
30.
31.
32.
33.

Ref.
Gospodarki
Przestrzennej i
Rozwoju
Gminy

Budownictwo (KP)
Budownictwo (MC)
Geodezja (AK)
Gospodarka
Gruntami (RW)
Ref. Inwestycji
(JG)
i Remontów
Remonty Budynków
Komunalnych
((HG))
Remonty Budynków
Owiatowych (AW)
Drogownictwo
(GM)
Gospodarka
Energetyczna (EM)

Sekretarz

½

Sekretarz

Umowa o pracê

1

Sekretarz

Umowa o pracê

1

Wójt Gminy

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Umowa o pracê

1

Z-ca Wójta

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik
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Sieci WodnoKanalizacyjne
i Gazowe (IC)
Przygotowanie
Inwestycji (AB)

34.

35.

Kierownik

Umowa o pracê

1

Kierownik

Umowa o pracê

1
1

36

Gospodarka
Lokalowa (KK)

Kierownik

Umowa o pracê

37.

Nadzór Budowlany
Inwestycji WodnoKanalizacyjnych
(SL)

Kierownik

Umowa o pracê

1

Wójt

Umowa o pracê

1

Umowa o pracê

1

Ref. Rolnictwa,
Melioracji i
((TJ)
Ochrony
rodowiska
Melioracji (WO)

38. Kierownik

39.

Kierownik

Ochrony rodowiska Kierownik
(KS)

40.
Referat AdministracyjnoGospodarczy

41.
42.
43.
44.

Konserwator
Administracyjny
(ZK)
Kierowca (JZ)
Konserwator
Telefoniczny (KW)
Pracownik
Gospodarczy (BC)

Za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski
ZASADY PODPISYWANIA PISM
§1
Wójt podpisuje:
1) zarz¹dzenia, regulaminy i okólniki wewnêtrzne,
2) pisma zwi¹zane z reprezentowaniem Gminy na zewn¹trz,
3) pisma zawieraj¹ce owiadczenia woli w zakresie bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotycz¹ce Kierowników Referatów,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których
wydawania w jego imieniu nie upowa¿ni³ pracowników Urzêdu,
6) decyzje z zakresu administracji publicznej podejmowane przez Zarz¹d,
7) pe³nomocnictwa i upowa¿nienia do dzia³ania w jego
imieniu, w tym pisma wyznaczaj¹ce osoby uprawnione do podejmowania czynnoci z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Urzêdu,
8) pisma zawieraj¹ce owiadczenia woli Urzêdu jako pracodawcy,
9) pe³nomocnictwa do reprezentowania Gminy przed
s¹dami i organami administracji,

Umowa o pracê
1

Sekretarz

Umowa o pracê

Sekretarz

Umowa o pracê

Sekretarz

Umowa o pracê

Sekretarz

Umowa o pracê

1
2
1

/3

1

10) inne pisma, jeli ich podpisywanie Wójt zastrzeg³ dla
siebie.
§2
Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisuj¹ pisma
pozostaj¹ce w zakresie ich zadañ, nie zastrze¿one do podpisu Wójta.
§3
Kierownicy Referatów podpisuj¹:
1) pisma zwi¹zane z zakresem dzia³ania Referatów, nie
zastrze¿one do podpisu Wójta,
2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do
za³atwiania których zostali upowa¿nieni przez Wójta,
3) pisma w sprawach dotycz¹cych organizacji wewnêtrznej Referatów i zakresu zadañ dla poszczególnych stanowisk.
§4
Kierownicy Referatów okrelaj¹ rodzaje pism, do podpisywania których s¹ upowa¿nieni inni pracownicy.
§5
Pracownicy przygotowuj¹cy projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafuj¹ je swoim podpisem,
umieszczonym na koñcu tekstu projektu z lewej strony.
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Za³¹cznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski
REGULAMIN KONTROLI WEWNÊTRZNEJ
W URZÊDZIE
§1
Regulamin okrela zadania i zakres kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie.
§2
1. Wójt sprawuje ogólny nadzór nad skutecznoci¹ dzia³ania systemu kontroli wewnêtrznej.
2. Do osobistej decyzji Wójta nale¿y wykorzystanie ustaleñ kontroli wewnêtrznej.
3. Koordynatorem dzia³alnoci kontroli wewnêtrznej w
Urzêdzie oraz jednostkach podporz¹dkowanych z zastrze¿eniem ust. 4 jest Sekretarz.
4. Koordynatorem dzia³alnoci kontroli wewnêtrznej w
Urzêdzie oraz jednostkach podporz¹dkowanych w zakresie spraw finansowych jest Skarbnik.
§3
1. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawid³owoci, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawid³owoci oraz okrelanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawid³owoci i przeciwdzia³ania im w przysz³oci.
2. W szczególnoci do zadañ kontroli wewnêtrznej nale¿y:
1. badanie zgodnoci kontrolowanego postêpowania z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
2. badanie efektywnoci dzia³ania i realizacji zadañ wynikaj¹cych z planu rozwoju bud¿etu Gminy,
3. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci, ustalenie osób odpowiedzialnych za powsta³e nieprawid³owoci,
4. wskazywanie sposobów i rodków umo¿liwiaj¹cych
likwidacje stwierdzonych nieprawid³owoci,
5. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci
Urzêdu, inicjowanie kierunków prawid³owego dzia³ania.
§4
W celu zapewnienia skutecznoci kontroli wewnêtrznej nale¿y:
1) ustaliæ zakres i rodzaj decyzji, do podejmowania których zostan¹ upowa¿nieni poszczególni pracownicy,
2) wprowadziæ nale¿yty system dokumentacji i ewidencji, zw³aszcza system obiegu dokumentów,
3) sprawdziæ stan sk³adników maj¹tkowych, zapewniæ
ich nale¿yt¹ ochronê.
§5
Czynnoci zwi¹zane ze sprawowaniem kontroli wewnêtrznej w zakresie powierzonych zadañ wykonuj¹ z
urzêdu:
1) Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy w odniesieniu do
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk (w tym stanowisk samodzielnych),
2) Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporz¹dkowanych im pracowników.

§6
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje kontroli wewnêtrznej:
1) kompleksowe obejmuj¹ce ca³oæ lub obszern¹ czêæ
dzia³alnoci poszczególnych komórek organizacyjnych
lub samodzielnych stanowisk,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowi¹ce niewielki fragment
jego dzia³alnoci,
3) wstêpne  obejmuj¹ce kontrole zamierzeñ i czynnoci
przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bie¿¹ce  obejmuj¹ce czynnoci w toku,
5) sprawdzaj¹ce (nastêpne)  maj¹ce miejsce po dokonaniu okrelonych czynnoci, w szczególnoci maj¹ce na
celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zosta³y
uwzglêdnione w toku postêpowania kontrolowanej
komórki organizacyjnej lub stanowiska.
§7
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzêdu lub stanowiska, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenê dzia³alnoci wed³ug
kryteriów okrelonych w § 3.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
§8
1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporz¹dza
siê, w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia, protokó³
pokontrolny.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
a) okrelenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
b) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
c) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
e) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki
organizacyjnej albo osoby zajmuj¹cej kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
g) datê i miejsce podpisania protoko³u,
h) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo
pracownika zajmuj¹cego kontrolowane stanowisko,
lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
§9
W przypadku odmowy podpisania protokó³u przez
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kierownika kontrolowanej komórki lub osobê zajmuj¹c¹ kontrolowane stanowisko, osoby te s¹ obowi¹zane
do z³o¿enia na rêce kontroluj¹cego w terminie 3 dni
od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Radcy Prawnemu nie nale¿y zlecaæ wykonania czynnoci wykraczaj¹cych poza zakres obs³ugi prawnej.
II. ORGANIZACJA OBS£UGI PRAWNEJ

§ 10

§3

Protokó³ sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, które otrzymuj¹: jednostka kontrolowana, Sekretarz.

1. Obs³ugê prawn¹ Urzêdu wykonuje Radca Prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracê.
2. Opinie Radcy Prawnego wyra¿one w sprawach wyk³adni przepisów prawnych, s¹ dla kierowników komórek
organizacyjnych, organów Gminy i Urzêdu wi¹¿¹ce.

§ 11
1. Z kontroli innych ni¿ kompleksowe sporz¹dza siê notatkê s³u¿bow¹ zawieraj¹c¹ odpowiednio elementy
przewidziane dla protokó³u pokontrolnego.
2. Wójt mo¿e poleciæ sporz¹dzenie protoko³u pokontrolnego tak¿e z innych kontroli ni¿ kompleksowa.
Za³¹cznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Pruszcz Gdañski
REGULAMIN OBS£UGI PRAWNEJ URZÊDU

§4
1. Urz¹d zapewnia Radcy Prawnemu pomoc biurow¹,
wykonywan¹ przez w³aciwe komórki organizacyjne.
2. Urz¹d zapewnia Radcy Prawnemu warunki niezbêdne
do wykonywania jego czynnoci, a w szczególnoci
zapewnia m.in. pomieszczenie zaopatrzone w niezbêdne akty normatywne i literaturê prawnicz¹, oraz zaopatrzenie materia³owo kancelaryjne.
§5

Na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 z pón. zm.) ustala siê
co nastêpuje:

Sta³e dni i godziny Radcy Prawnego w lokalu Urzêdu
bêd¹ podane do wiadomoci wszystkich zainteresowanych komórek organizacyjnych Urzêdu.

I. ZAKRES OBS£UGI PRAWNEJ

III. OPINIE PRAWNE

§1

§6

1. Udzielanie pomocy prawnej, a w szczególnoci porad, opinii, informacji i wyjanieñ w sprawach Urzêdu na wniosek organów Gminy i pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.
2. Informowanie Wójta, w³aciwych komórek organizacyjnych, Radê i Zarz¹d o nowo wydanych przepisach
prawnych istotnych dla Gminy.
3. Zwracanie uwagi przy opiniowaniu umów na ich zgodnoæ z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz nale¿yte zabezpieczenie interesów Gminy.
4. Informowanie Wójta, w³aciwych komórek organizacyjnych, Radê o stwierdzonych faktach naruszenia
przepisów prawnych.
5. Udzielanie wskazówek w³aciwym pracownikom
Urzêdu, co do sposobu zbierania materia³ów do wydawania opinii lub zajêcia stanowiska w sprawach
spornych.
6. Wyst¹pienie w charakterze pe³nomocnika Urzêdu w
postêpowaniu s¹dowym, administracyjnym oraz
przed innymi organami orzekaj¹cymi.
7. Udzielanie wyjanieñ organom powo³anym do cigania przestêpstw i utrzymanie z nimi niezbêdnego
kontaktu w przedmiocie tocz¹cego siê ledztwa.
8. Redakcja pism procesowych i odwo³añ od orzeczeñ
zapad³ych w toku postêpowania.
9. Wystêpowanie w zastêpstwie Gminy przed s¹dami i
innymi organami orzekaj¹cymi, wspólnie z kompetentnym pracownikiem Urzêdu.
10. Opiniowanie pod wzglêdem formalno  prawnym
projektów uchwa³.
§2
1. Nie wolno wydawaæ Radcy Prawnemu Urzêdu zwanemu dalej Radc¹ Prawnym poleceñ, co do treci ¿¹danej od opinii prawnej.

1. Radca Prawny wydaje opinie prawne na wniosek. Do
wyst¹pienia z wnioskiem uprawnieni s¹, Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy sta³ych komisji, radny,
Wójt, Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzêdu i pracownicy na stanowiskach samodzielnych. Wniosek o opiniê powinien byæ podpisany.
Dopuszcza siê równie¿ wydanie opinii na wniosek ustny w sprawach nieskomplikowanych.
2. Wniosek o wydanie opinii prawnej powinien zawieraæ
przedmiot niezgodnoci lub w¹tpliwoci prawnej oraz
wykaz za³¹czonych dokumentów. Do wniosku nale¿y
do³¹czyæ wszystkie dokumenty stwierdzaj¹ce stan faktyczny sprawy, a w szczególnoci dokumenty, które
maj¹ zasadniczy wp³yw na opiniê prawn¹.
§7
Radca Prawny wydaje opinie prawne na pimie w terminie 14 dni od daty z³o¿enia wniosku z niezbêdnymi
dokumentami w sprawie. Wyj¹tek od tej zasady stanowi¹ przypadki wydawania opinii na wniosek ustny oraz
wydawania opinii w sprawach o ma³ym znaczeniu. Radca Prawny odpowiada za treæ opinii prawnej w takim
zakresie, jaki wynika z przedstawionych mu do zaopiniowania dokumentów i opinii stanu faktycznego.
§8
1. Zasiêganie opinii Radcy Prawnego powinno mieæ miejsce w przypadkach:
1) przy zawieraniu umów nietypowych,
2) przy sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
3) przy skierowaniu sprawy do s¹du lub innego organu orzekaj¹cego,
4) przy opracowaniu projektów zarz¹dzeñ i regulaminów, które dotycz¹ stosunków prawnych Urzêdu,
5) gdy umowa z pracownikiem ma byæ rozwi¹zana bez
wypowiedzenia,
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6) gdy zachodzi podejrzenie pope³nienia przestêpstwa
na szkodê Urzêdu, albo gdy w zwi¹zku z wszczêtym
ledztwem ujawnione zosta³y okolicznoci wskazuj¹ce na potrzebê wniesienia powództwa cywilnego,
7) przed umorzeniem wierzytelnoci lub spisaniem na
straty ubytków w imieniu Urzêdu, je¿eli zachodzi
przypuszczenie, ¿e ubytki te powsta³y z winy pracownika,
8) gdy zachodz¹ w¹tpliwoci, czy roszczenia maj¹tkowe pracownika lub innej osoby s¹ prawnie uzasadnione.
W przypadku stwierdzenia, ¿e wymienione sprawy s¹
za³atwione z pominiêciem opinii prawnej, Radca Prawny zobowi¹zany jest zawiadomiæ o tym w³aciwe organy, ze zwróceniem uwagi na pewne konsekwencje,
jakie mog¹ z tego wynikn¹æ.
Radca Prawny mo¿e ¿¹daæ od w³aciwych komórek i
pracowników Urzêdu wyjanieñ i stosownych dokumentów, niezbêdnych dla wydawania prawid³owej
opinii.
Komórka przekazuj¹ca Radcy Prawnemu sprawê w celu
wszczêcia postêpowania, z powództwa Urzêdu zobowi¹zana jest:
1) ustaliæ i podaæ dok³adn¹ nazwê i adres osoby prawnej lub fizycznej, przeciw której nale¿y z powództwem wyst¹piæ, Radca Prawny nie jest zobowi¹zany do ustalenia tych danych, a w szczególnoci do
ustalania aktualnych adresów wierzycieli i d³u¿ników,
2) przed³o¿yæ wszelkie dokumenty, które maj¹ znaczenie dowodowe w 3-ch egzemplarzach, tzn. z kopiami lub odpisami oraz uzupe³niæ te dokumenty wg
wymagañ lub wskazañ Radcy Prawnego,
3) sprecyzowaæ w sposób wyczerpuj¹cy i obiektywny
stan faktyczny sprawy, dok³adnie okreliæ przedmiot
i wartoæ sporu, Radca Prawny nie odpowiada za
sposób prowadzenia sprawy w przypadku otrzymania niekompletnych dokumentów i b³êdnych informacji,
4) o ile zachodzi taka potrzeba zg³osiæ wiadków na
okolicznoæ faktów stanowi¹cych przedmiot sporu.
Tryb postêpowania ustalony wy¿ej w ust. 4 obowi¹zuje odpowiednio przy za³atwianiu sporów wynik³ych z
powództwa przeciw Urzêdowi.
Za datê wp³ywu do Radcy Prawnego wniosku o wyst¹pienie z powództwem lub wydanie opinii uwa¿a siê
datê spe³nienia warunków ustalonych wy¿ej w ust. 4
pkt 1-3. Do czasu spe³nienia (ust. 4 pkt 1-3) tych warunków odpowiedzialnoæ za tok sprawy spoczywa na
komórce za³atwiaj¹cej sprawê.
Radca Prawny mo¿e samodzielnie podj¹æ decyzjê o
wspólnym reprezentowaniu Gminy w procesie lub w
uzasadnionych przypadkach o delegowaniu na rozprawê s¹dow¹ w charakterze pe³nomocnika lub wiadka
w³aciwego pracownika Urzêdu.
Radca Prawny kieruje sprawami spornymi na czas uzyskania prawomocnego wyroku lub decyzji. Wykonanie prawomocnych wyroków, decyzji nale¿y do obowi¹zku komórki organizacyjnej, która skierowa³a sprawê do Radcy Prawnego.
§9

1. Radca Prawny mo¿e odmówiæ przyjêcia i prowadzenia spraw spornych w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) gdy w myl obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, droga
s¹dowa jest niedopuszczalna,
2) gdy stan faktyczny sprawy powsta³ z powodu zaistnia³ych uchybieñ formalnych lub merytorycznych przez
komórkê za³atwiaj¹c¹ sprawê, w myl obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa.
2. W ka¿dym z poruszonych przypadków w ust. 1 Radca
Prawny przedstawia sprawê z opini¹ i wnioskami w
celu podjêcia decyzji. Na wyrane polecenie Wójta,
Rady na pimie Radca Prawny zobowi¹zany jest sprawê prowadziæ wg otrzymanych wskazañ.
IV. ZLECANIE DORANYCH
US£UG PRAWNYCH
§ 10
Na wniosek Wójta, Sekretarza mo¿e nast¹piæ zlecenie
doranej obs³ugi prawnej kancelarii prawniczej. Zlecenie
takie mo¿e nast¹piæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) gdy Radca Prawny ze wzglêdu na charakter sprawy
powinien byæ wy³¹czony z prowadzenia sprawy,
2) gdy wyznaczone terminy rozpraw uniemo¿liwiaj¹
Radcy Prawnemu udzia³ w rozprawie,
3) gdy aktualne obci¹¿enie Radcy Prawnego uniemo¿liwia mu przygotowanie i prowadzenie sprawy,
4) gdy zachodz¹ obiektywne przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce wystêpowanie Radcy Prawnego, jak choroba
albo urlop wypoczynkowy.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

987
UCHWA£A Nr XXX/240/2001
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 21 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubichowo, fragmentu
wsi Ocypel, dotycz¹cego obszarów dz. nr 234, dz. nr 439.
Na podstawie art. 7 i art. 26 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)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, 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) uchwala ciê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  teren rolny, dzia³kê nr 234 i 439 przeznacza siê pod zabudowê letniskowo-pensjonatow¹.
§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.

WIE OCYPEL
NR DZIA£KI 234, 439
POWIERZCHNIA 1,12 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowo-pensjonatowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL zabudowa letniskowo-pensjonatowa, ZK  zieleñ
krajobrazowa, KD  drogi dojazdowe
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: osiem, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
b powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: UTL zabudowa parterowa, dachy
strome o nachyleniu od 23° do 45° ze wzglêdu na
wysoki poziom wody gruntowej zabudowa bez podpiwniczenia
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 8 m
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej i krawêdzi jezdni drogi dojazdowej, 3,6 m od osi
linii SN-15kV
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, drog¹ dojazdow¹ KD,
parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii energetycznej
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych na wysypisko gminne w sposób zorganizowany (umowa z przedsiêbiorstwem wywozowym).
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
obszar planu po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ ZK jak na rys. planu, zachowaæ ciek wodny, zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
Nie ustala siê
§3
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0%.
§4
Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ocypel, obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/21/89 Gminnej Rady Narodowej
w Lubichowie z dnia 1 marca 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1989 r. Nr 8, poz. 49), który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik
graficzny nr 1).
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Lubichowo
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt. 1 § 5, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubichowo
Z. Wo³oszyk

988
UCHWA£A Nr XXX/241/2001
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 21 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo, fragmentu
wsi Szteklin, dotycz¹cego obszaru: dz. nr 11/5 (czêæ).
Na podstawie art. 7 i art. 26 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)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, 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) uchwala ciê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  teren rolny, dzia³kê nr 11/5 (czêæ jak
na rys. planu) przeznacza siê pod zabudowê letniskowo-pensjonatow¹.

Dziennik Urzêdowy
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§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2
1.
2.
3.
4.

WIE SZTEKLIN
NR DZIA£KI 11/5 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 1,20 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowo-pensjonatowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL zabudowa letniskowo-pensjonatowa
ZK  zieleñ krajobrazowa
KD  drogi dojazdowe
ZR  zieleñ rekreacyjna, niska
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: dziewiêæ, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
b) powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: UTL  zabudowa parterowa z u¿ytkowym poddaszem, dachy strome o nachyleniu od
23° do 45°
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 10 m
f) linia zabudowy: 15,0 m od krawêdzi jezdni drogi
gminnej, 6,0 m od krawêdzi drogi dojazdowej
g) ZR: zieleñ rekreacyjna, wspólna dla wszystkich u¿ytkowników terenu UTL.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, drog¹ dojazdow¹ KD,
parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z lokalnego ujêcia dla
terenów letniskowych
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istnije¹cej linii energetycznej
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych na wysypisko gminne w sposób zorganizowany (umowa z przeds. wywozowym)
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ ZK jak na rys. planu
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
12. INNE ZAPISY
Nie ustala siê
§3
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§4
Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Szteklin, obejmuj¹cy obszar wymieniony w §1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/21/89 Gminnej Rady Narodowej
w Lubichowie z dnia 1 marca 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1989 r. Nr 8, poz. 49), który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1).
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Lubichowo
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 4 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 5, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubichowo
Z. Wo³oszyk

989

Gdañsk, dnia 4 padziernika 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/438-B/5/2001/II/DJ
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. 
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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 23 sierpnia 2001 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ki z o.o.
z siedzib¹ w Lêborku
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770548204
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
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a  w wysokoci ( 2,1%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a  w wysokoci 19,9%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 kwietnia 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r.
Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/418/438/U/OT1/98/SA,
w dniu 27 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
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przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego 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).
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 okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wysokoci wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede wszystkim wprowadzony z dniem 1 stycznia
2001 r. i pobierany przez gminê podatek od nieruchomoci wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a, wzrost cen paliw (paliwa sta³ego i oleju opa³owego)
oraz wzrost kosztów amortyzacji eksploatowanego maj¹tku.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 kwietnia 2003 r., tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em
siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji
cen i stawek op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo 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.
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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. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Pionierów 11
84-300 Lêbork
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD  820/438  B/5/2001/II/DJ
z dnia 4 padziernika 2001 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
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,
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),
 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),
 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),
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 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 Energetyki Cieplnej Spó³ka
z o.o. ul. Pionierów 11, 84-300 Lêbork, zwany dalej
MPEC Sp. z o.o. w Lêborku,
 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,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania
stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u
dostarczania ciep³a,
 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 ciep³a wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinek instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 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,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 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 ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
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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.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
ród³a ciep³a:
KR-1 i KR-2  ród³a ciep³a zlokalizowane przy ul. I Armii Wojska Polskiego i Abrahama w Lêborku, w których ciep³o wytwarzane jest z przetworzenia mia³u
wêglowego.
KO  opomiarowane lokalne ród³o ciep³a przy ul. Pionierów 11 w Lêborku, w którym ciep³o wytwarzane jest
z przetworzenia oleju opa³owego.
CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
MPEC Sp. z o.o. w Lêborku prowadzi dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a: Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA
z dnia 28 padziernika 1998 r.
 przesy³u i dystrybucji ciep³a: Nr PCC/418/438/U/OT1/
98/SA z dnia 28 padziernika 1998 r.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa I A  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ród³ach ciep³a KR-1 i KR-2, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y grupowe stanowi¹ce w³asnoæ MPEC Sp. z o.o. w Lêborku i przez niego
eksploatowane, poprzez zewnêtrzne instalacje odbiorcze

Symbol
grupy
odbiorców

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
[z³/MW]

bêd¹ce w³asnoci¹ MPEC Sp. z o.o. w Lêborku i przez
niego eksploatowane; uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe
stanowi¹ w³asnoæ MPEC Sp. z o.o. w Lêborku i s¹ przez
niego eksploatowane.
Grupa I B  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ród³ach ciep³a KR-1 i KR-2, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y grupowe stanowi¹ce w³asnoæ MPEC Sp. z o.o. w Lêborku i przez niego
eksploatowane, poprzez zewnêtrzne instalacje odbiorcze
bêd¹ce w³asnoci¹ MPEC Sp. z o.o. w Lêborku i przez
niego eksploatowane; uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe
stanowi¹ w³asnoæ odbiorcy i s¹ przez niego
eksploatowane.
Grupa II A  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach ciep³a KR-1 i KR-2, dostarczane jest do obiektów
sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane; uk³ady
pomiarowo-rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ MPEC Sp.
z o.o. w Lêborku i s¹ przez niego eksploatowane.
Grupa II B  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ród³ach ciep³a KR-1 i KR-2, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane; uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ odbiorcy i s¹ przez niego eksploatowane.
Grupa III  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w lokalnym ródle ciep³a KO, dostarczane jest bezporednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at.
 w ujêciu netto:

11,13

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]
rata
roczna miesiêczna
13,08
1,09

687,15

10,60

13,08

1,09

4 561,32

380,11

8,09

13,08

1,09

3 879,60

323,30

5,30

13,08

1,09

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

16,03

3,54

Sta³a [z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
9 371,04
780,92

IA

rata
miesiêczna
50 164,68 4 180,39

IB

50 164,68 4 180,39

16,03

3,54

8 245,80

IIA

50 164,68 4 180,39

16,03

3,54

IIB

50 164,68 4 180,39

16,03

3,54

roczna

Symbol
grupy
odbiorców
III

zmienna
[z³/GJ]

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ]

9 290,27

25,73

 w ujêciu brutto*:

Symbol
grupy
odbiorców
IA

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
[z³/MW]
rata
miesiêczna
61 200,91 5 100,08

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

19,56

4,32

roczna

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
Sta³a [z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
11 432,67
952,72

zmienna
roczna
[z³/GJ]
13,58

15,96

rata
miesiêczna
1,33

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 989

 2170 

IB

61 200,91 5 100,08

19,56

4,32

10 059,88

838,32

12,93

15,96

1,33

IIA

61 200,91 5 100,08

19,56

4,32

5 564,81

463,73

9,87

15,96

1,33

IIB

61 200,91 5 100,08

19,56

4,32

4 733,11

394,43

6,47

15,96

1,33

Symbol
grupy
odbiorców
III

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ]

11 334,13

31,39

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
4.2.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane w oparciu o koszty wynikaj¹ce z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen cenników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón. zm.),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. 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 przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.

le 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku
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 6
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY
CEN I STAWEK OP£AT
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 Wojewody Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.

CZÊÆ 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT

Dyrektor Zarz¹du
M. Hejnar

1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdzia-
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