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1054

Gdañsk, dnia 24 padziernika 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/423-A/3781/5/2001/II/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.
1099)
na wniosek
z dnia 24 wrzenia 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kartuzach
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190045720
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 18 maja
2001 r. Nr OGD  820/423-A/10/2001/II/SA, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/596/423/U/OT1/98/AR z
dnia 12 listopada 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24
wrzenia 2001 r. Nr WCC/596A/423/W/3/2001/BK,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/630/423/U/OT1/
98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.,
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
zwanego dalej Prezesem URE z dnia 18 maja 2001 r.
Nr OGD  820/423-A/10/2001/II/SA. W decyzji tej zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 31 maja 2003 r.
Z kolei zatwierdzona powy¿sz¹ decyzj¹ taryfa dla ciep³a zawiera³a cztery grupy odbiorców i ustalone dla
nich ceny i stawki op³at.
W dniu 27 wrzenia 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia zmian w drugiej taryfie dla ciep³a,
poprzez wprowadzenie do aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a, kolejnej pi¹tej grupy odbiorców ciep³a, którym ciep³o dostarczane jest z lokalnych róde³ ciep³a zlokalizowanych w Brodnicy Górnej (gm. Kartuzy) przy ul.
Chmieleñskiej 1 i Chmieleñskiej 2 oraz ustalenie w taryfie
dla tej grupy stawek op³at.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Z analizy przedstawionych materia³ów wynika, ¿e
Przedsiêbiorstwo wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2001 r.,
L.dz. ZEC/319/01 (tj. po dacie zatwierdzenia aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a) wyst¹pi³o o zmianê decyzji
koncesyjnej na wytwarzanie ciep³a podaj¹c w uzasadnieniu, i¿ w wyniku Uchwa³y podjêtej dnia 17 lipca 2001 r.
przez Walne Zgromadzenie Wspólników Przedsiêbiorstwa, z dniem 11 wrzenia 2001 r. Przedsiêbiorstwo przejê³o eksploatacjê dwóch lokalnych róde³ ciep³a (kot³owni lokalnych) zlokalizowanych w Brodnicy Górnej. W
zwi¹zku z rozszerzeniem dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa o
ród³a ciep³a zlokalizowane w wy¿ej wymienionej miejscowoci, zaistnia³a koniecznoæ opracowania dla grupy
odbiorców zasilanych z tych róde³ stawek op³at za zamówion¹ moc ciepln¹ i stawek op³at za ciep³o (§ 7 ust 7
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em 
Dz. U. Nr 96, poz. 1053) oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Prezesowi URE, poprzez uwzglêdnienie w
aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfie. Jak wynika bowiem z art.
45 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 548 z pón. zm.) zwanej dalej
ustaw¹  Prawo energetyczne, tylko ceny i stawki op³at
zawarte w taryfie stanowi¹ wy³¹czn¹ podstawê do rozliczeñ z odbiorcami za dostarczone ciep³o.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE uzna³,
i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany
decyzji z dnia 18 maja 2001 r. Nr OGD  820/423-A/10/
2001/II/SA w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, w zakresie ustalonej w niej iloci taryfowych grup
odbiorców i ustalonych cen i stawek op³at. Dlatego te¿,
na podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ
wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem brak w
taryfie stawek op³at dla nowych odbiorców uniemo¿liwia³by Przedsiêbiorstwu prowadzenie bie¿¹cych rozliczeñ
za realizowane dostawy ciep³a. Niemo¿liwe by³oby równie¿ stosowanie w rozliczeniach wobec tej grupy odbiorców, innych cen i stawek op³at zawartych w aktualnej taryfie, z uwagi na odmienn¹ podstawê ich kalkulacji. Natomiast w przypadku stosowania cen i stawek op³at z
obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a, pozostawa³oby to w
sprzecznoci z art. 47 ustawy  Prawo energetyczne i
mog³oby skutkowaæ wszczêciem postêpowania o na³o¿enie kary z art. 56 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy  Prawo energetyczne, które stanowi¹, i¿ karze pieniê¿nej podlega ten,
kto stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegaj¹c obowi¹zku
ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia, oraz
ten kto stosuje ceny i taryfy wy¿sze od zatwierdzonych.
Ponadto Prezes URE uzna³, i¿ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych ustalony na dzieñ 31 maja
2003 r., równoznaczny z okresem obowi¹zywania aktualnej taryfy dla ciep³a, przemawia tak¿e za zmian¹ decyzji
we wnioskowanym przez Przedsiêbiorstwo zakresie.
Wprowadzenie nowej grupy odbiorców do aktualnie
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obowi¹zuj¹cej taryfy pozwoli na dalsze stosowanie wczeniej ustalonych cen i stawek op³at dla pozosta³ych grup
odbiorców we wczeniej ustalonym zakresie.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za dokonaniem zmian
w treci taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.

ZA£¥CZNIK
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 24 padziernika
Nr OGD-820/423-A/3781/5/2001/II/CW
1. W czêci 1. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych
w taryfie  pod tabel¹, wprowadza siê podtytu³ o nazwie u¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹ i dalej zapisy o
brzmieniu:
SPEC-PEC posiada nastêpuj¹ce opomiarowane ród³a
ciep³a:
K-1  osiedlowe ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach przy ul. Osiedle XX-lecia, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia wêgla  groszku,
K-2  osiedlowe ród³o ciep³a zlokalizowane w Dzier¿¹¿nie przy ul. Szpitalnej 45, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia wêgla  groszku,
K-3  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach przy ul. Osiedle Wybickiego, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego,
K-4  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. Rynek 2, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia koksu,
K-5  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. Mciwoja II, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego,
K-6  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Kartuzach
przy ul. 3 Maja, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia wêgla  groszku,
K-7  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Brodnicy
Górnej przy ul. Chmieleñskiej 1, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia wêgla  groszku,
K-8  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Brodnicy
Górnej przy ul. Chmieleñskiej 2, w którym ciep³o wytworzone pochodzi z przetworzenia wêgla  groszku.
2. W czêci 3. Podzia³ odbiorców na grupy  wprowadza siê dodatkowo now¹ grupê odbiorców o treci:
Grupa E  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle K-7 i K-8 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.
3. Czêæ 4. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at  otrzymuje brzmienie:

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). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2) Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3) Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC  PEC Sp. z o.o.
ul. Sêdzickiego 19
83-300 Kartuzy
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
3. a/a

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

punkt 4.1.Ceny i stawki op³at
 w ujêciu netto:

A

5 506,85

66 082,20

22,17

10,14

Bazowa
stawka op³aty
miesiêcznej
za zamówion¹
moc ciepln¹
[z³/MW]
-

B

6 963,72

83 564,64

20,60

10,14

-

-

C

4 366,34

52 396,08

19,34

10,14

-

-

D

-

-

-

-

7 308,21

25,17

E

-

-

-

-

13 260,04

20,32

Symbol grupy
odbiorców

ra t a
miesiêczna

Roczna

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]

Bazowa cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

Bazowa
stawka
op³aty
za ciep³o
[z³/GJ]
-
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Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
Ra t a
roczna
miesiêczna
5,57
66,84

rata miesiêczna

roczna

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
[z³/GJ]

A

1 222,14

14 665,68

5,54

B

1 287,82

15 453,84

4,25

5,57

66,84

C

1 398,68

16 784,16

6,56

5,57

66,84

D

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

Symbol grupy
odbiorców

 w ujêciu brutto *

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

A

6 718,36

80 620,32

27,05

12,37

Bazowa
stawka op³aty
miesiêcznej
za zamówion¹
moc ciepln¹
[z³/MW]
-

B

8 495,74

101 948,88

25,13

12,37

-

-

C

5 326,93

63 923,16

23,59

12,37

-

-

Symbol grupy
odbiorców

ra t a
miesiêczna

roczna

Bazowa cena
Bazowa
nonika
cena ciep³a
ciep³a
[z³/GJ]
3
[z³/m ]

Bazowa
stawka
op³aty za
ciep³o
[z³/GJ]
-

D

-

-

-

-

8 916,02

30,71

E

-

-

-

-

16 177,25

24,79

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]
ra t a
roczna
miesiêczna
6,80
81,60

rata miesiêczna

roczna

Bazowa stawka op³aty
zmiennej za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

A

1 491,01

17 892,12

6,76

B

1 571,14

18 853,68

5,19

6,80

81,60

C

1 706,39

20 476,68

8,00

6,80

81,60

D

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

Symbol grupy
odbiorców

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4. Pozosta³e postanowienia taryfy pozostaj¹ bez zmiany.

Zastêpca Dyrektora
S. Damps

Dyrektor
R. Hanasz
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Gdañsk, dnia 29 padziernika 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/419-A/12/2001/I/JK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Malborku
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170388073
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 1,77 %,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 5,85 %,
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 26 padziernika 1998 r. Nr
WCC/326/419/U/OT-1/98/AR zmienion¹ decyzjami; z
dnia 17 lutego 2000 r. Nr WCC/326A/419/W/3/2000/
RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr WCC 326B/419/W/3/
2001/RW oraz z dnia 11 padziernika 2001 r. Nr WCC
326C/419/W/3/2001/RW,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr PCC/337/419/U/OT-1/98/AR zmienion¹
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decyzjami; z dnia 13 sierpnia 1999 r. Nr PCC/337/S/419/
U/3/99, z dnia 17 lutego 2000 r. Nr PCC/337A/419/W/3/
2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr PCC/337B/419/W/3/
2001/RW oraz z dnia 11 padziernika 2001 r. Nr PCC/337/
C/419/W/3/2001/RW,
w dniu 21 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, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
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).
Maj¹c na uwadze ochronê interesów odbiorców, Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 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
wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede
wszystkim wzrost cen paliw, podatku od nieruchomoci
oraz koszty amortyzacji posiadanego 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.
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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.
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. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Malborku Spó³ka z o. o.
ul. Sikorskiego 39 a
82-200 Malbork
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a

TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 29 padziernika 2001 r.
Nr OGD  820/419-A/12/2001/I/JK
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1) 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),
2) rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
3) 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),
4) odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
5) 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. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, zwane dalej PEC w Malborku sp. z o.o.,
6) 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,
7) 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,
8) 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,
9) grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
10) instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
11) zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
12) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
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stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
13) moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
14) zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
15) obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
16) 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,
17) warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego, okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
18) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
19) 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.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
ród³a ciep³a:
00  ród³o ciep³a (ciep³ownia miejska) zlokalizowane
przy ulicy Piaskowej 1 w Malborku, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego,
01  ród³o ciep³a (kot³ownia nr 1) zlokalizowane przy
Placu Narutowicza w Malborku, w którym wytwarzane
ciep³o pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego,
Opomiarowane ród³a ciep³a, dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW:
03  ród³o ciep³a (kot³ownia nr 3) zlokalizowane przy
Placu S³owiañskim 5 w Malborku, w którym wytwarzane
ciep³o pochodzi z przetworzenia oleju opa³owego,
04  ród³o ciep³a (kot³ownia nr 4) zlokalizowane przy
ulicy Grunwaldzkiej 88 A w Ryjewie, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetworzenia oleju opa³owego,
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a:
02  ród³o ciep³a (kot³ownia nr 2) zlokalizowane przy
ulicy G³ównej 19 w Malborku, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetworzenia oleju opa³owego,

05  ród³o ciep³a (kot³ownia nr 5) zlokalizowane przy
ulicy Gen. Maczka 15 w Malborku, w którym wytwarzane
ciep³o pochodzi z przetworzenia oleju opa³owego,
06  ród³o ciep³a (kot³ownia nr 6) zlokalizowane przy
ulicy Wejhera 5 w Malborku, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PEC w Malborku sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na terenie
miasta Malborka oraz Ryjewa w powiecie Kwidzyn na
podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
a) wytwarzania ciep³a  z dnia 26 padziernika 1998 r.
Nr WCC/326/419/U/OT-1/98/AR zmienionej decyzjami Prezesa URE z dnia 17 lutego 2000 r. Nr WCC/
326A/419/W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr
WCC 326B/419/W/3/2001/RW oraz z dnia 11 padziernika 2001 r. Nr WCC/326C/419/W/3/2001/RW,
b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a  z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr PCC/337/419/U/OT-1/98/AR zmienionej decyzjami Prezesa URE z dnia 13 sierpnia 1999 r.
Nr PCC/337/S/419/U/3/99, z dnia 17 lutego 2000 r.
Nr PCC/337A/419/W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego
2001 r. Nr PCC/337B/419/W/3/2001/RW oraz z dnia
11 padziernika 2001 r. Nr PCC/337C/419/W/3/2001/
RW.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA G19  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ród³ach ciep³a 00, 01, 05, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ PEC
Malbork sp. z o. o. oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
GRUPA G20  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ród³ach ciep³a 00, 01, 05, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ PEC w Malborku sp. z o.o. i przez niego eksploatowane.
GRUPA G30  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ród³ach ciep³a 00, 01, 05, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ PEC w Malborku sp. z o.o. i przez niego eksploatowane.
GRUPA G01  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ród³ach ciep³a 02 i 03 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA G02  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a 04 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA G03  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a 06 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
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CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]
Lp. Grupa
rata
miesiêczna

roczna
1.
2.
3.

G19
G20
G30

47 089,56
47 089,56
47 089,56

3 924,13
3 924,13
3 924,13

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
Cena
ciep³a
[z³/GJ]
13,97
13,97
13,97

Stawka op³aty
abonamentowej
Cena
op³ata sta³a [z³/MW]
[z³/punkt pom.
nonika
op³ata
ciep³a
zmienna
rata
rata
3
[z³/GJ] roczna miesiêcz [z³/m ]
roczna
miesiêczna
na
18 835,68
1 569,64
7,37 151,56
12,63
18,82
24 393,00
2 032,75
8,10 151,56
12,63
18,82
28 326,84
2 360,57
8,89 151,56
12,63
18,82

Stawka op³aty miesiêcznej
Lp. Grupa za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
1. G01
5 360,12
2. G02
10 447,76
3. G03
6 776,19

Stawka op³aty
za ciep³o
[z³/GJ]
24,31
30,74
22,56

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
Lp. Grupa
rata
miesiêczna

roczna
1.
2.
3.

G19
G20
G30

57 449,26
57 449,26
57 449,26

4 787,44
4 787,44
4 787,44

Cena
ciep³a
[z³/GJ]
17,04
17,04
17,04

Stawki op³at
Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
abonamentowej
Cena
[z³/punkt pom.] nonika
op³ata sta³a [z³/MW]
op³ata
ciep³a
rata
zmienna
3
rata
roczna
roczna miesiêcz [z³/m ]
miesiêczna [z³/GJ]
na
22 979,53
1 914,96
8,99 184,90
15,41
22,96
29 759,46
2 479,96
9,88 184,90
15,41
22,96
34 558,74
2 879,90
10,85 184,90
15,41
22,96

Stawka op³aty miesiêcznej
Lp. Grupa za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
1. G01
6 539,35
2. G02
12 746,26
3. G03
8 266,95

Stawka op³aty
za ciep³o
[z³/GJ]
29,66
37,50
27,52

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia PEC w Malborku sp. z o.o. pomieszczenia wêz³a cieplnego, na
zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki
op³at za us³ugi przesy³owe dla tego odbiorcy wylicza
siê wg nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw): Ngppw
Ozpw = (1  B) (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw): Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹
op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego
[z³/MW],
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, którego wartoæ
wynosi 0,3,
Os  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomiesz-

czenie wêz³a cieplnego na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/MW],
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorcê, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [MW],
Oz  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za
us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej,
do której zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego na zasadach ustalonych
w odrêbnej umowie [z³/GJ],
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcy, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [GJ],
Kpw  koszty ponoszone przez PEC w Malborku sp. z
o.o. z tytu³u udostêpniania przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³],

Dziennik Urzêdowy
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Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorcy zasilanego z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/GJ].
4.4.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.4.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹
kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych
z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzenia 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.
4.4.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie jest on wy¿szy
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.4.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) niedotrzymania przez PEC w Malborku sp. z o.o.
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub
niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
d) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie mog¹
obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.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.
Prezes Zarz¹du
J. Ha³uszczak

1056
ZARZ¥DZENIE Nr 169/2001
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 21.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 467 i Nr 89, poz. 971) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 21 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego w tym okrêgu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 stycznia
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 169/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 padziernika 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci

do 24 listopada 2001 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie ob wieszczenia Burmistrza
Miasta Redy informacji o
granicach okrêgu wyborczego Nr 21 i liczbie radnych wybieranych w tym
okrêgu oraz o siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej

do 29 listopada 2001 r.

 powo³anie przez Woje-
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wódzkiego Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 21
do 14 grudnia 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okrêgu wyborczym Nr 21

do 23 grudnia 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Miasta Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta informacji o granicach i numerze obwodu
g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 7 powo³anej
dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 29 grudnia 2001 r.

do 30 grudnia 2001 r.
12 stycznia 2002 r.

13 stycznia 2002 r.
godz. 6.00-20.00

 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 21 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miejskim
 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 7 spisu wyborców
 g³osowanie

Dziennik Urzêdowy
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nia 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad dzia³ania publicznych placówek owiatowo-wychowawczych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 95, poz. 434), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za noclegi w Szkolnym Schronisku
M³odzie¿owym na 2001 rok w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. M³odzie¿ szkolna i studencka, nauczyciele, opiekunowie zorganizowanych grup m³odzie¿y, pracownicy schronisk m³odzie¿owych:
 w pokojach 1-4 osobowych  17 z³ za dobê,
 w pokojach powy¿ej 4 osób  14 z³ za dobê.
2. Pozostali turyci:
 w pokojach 1-4 osobowych  20 z³ za dobê,
 w pokojach powy¿ej 4 osób  17 z³ za dobê.
§2
Op³aty za noclegi wzrastaæ bêd¹ corocznie proporcjonalnie do poziomu inflacji oraz do wzrostu cen towarów i
us³ug opartych na za³o¿eniach do bud¿etu Pañstwa.
§3
Cz³onkowie organizacji i stowarzyszeñ wspó³pracuj¹cych ze schroniskiem wg zasad okrelonych w art. 56
ustawy z dnia 17 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty
korzystaj¹ ze zni¿ki w wysokoci 10% ceny, je¿eli posiadaj¹ wa¿n¹ legitymacjê.
§4
Osobom bêd¹cym posiadaczami Z³otej Odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych oraz odznaki Zas³u¿ony Dzia³acz Turystyki przys³uguje od cen
okrelonych w § 1 zni¿ka w wysokoci 50%.
§5
W okresach od 1.11. do 31.03. ka¿dego roku ustala siê
zni¿kê posezonow¹ w wysokoci 10% ustalonej ceny. Nie
przys³uguje ona osobom korzystaj¹cym ze zni¿ek zgodnie z § 3, 4 niniejszej uchwa³y.
§6
Wysokoæ op³at za pozosta³e us³ugi ustala dyrektor
schroniska.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr VII/307/99 Rady Miasta Gdyni z
dnia 28 kwietnia 1999 r.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.

1057
UCHWA£A Nr XXVIII/989/01
Rady Miasta Gdyni
z 28 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za us³ugi wiadczone przez
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, ul. Energetyków 13a.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 11 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz § 3
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 wrze-

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XXV/160/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
zm.: z 1999 r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1014,
Nr 119, poz. 1251 Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2000 r. oraz z wykonania planu finansowego zadañ
zleconych za 2000 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
Dochody ogó³em  plan
7.657.148 z³.
wykonanie
7.596.978 z³.
Wydatki ogó³em  plan
8.137.148 z³.
wykonanie
8.032.457 z³.
w tym: realizacja planu finansowego zadañ zleconych:
dotacje  plan
1.070.460 z³.
wykonanie
1.068.756 z³.
wydatki  plan
1.070.460 z³.
wykonanie
1.068.572 z³.
§2
Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 480.000 z³. i
zostaje pokryty kredytem i po¿yczk¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1059
UCHWA£A Nr XXV/164/2001
Rady Gminy Damnica
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XIV/91/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000 r.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,

z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pón. zm.) Rada
Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XIV/91/2000 Rady Gminy
Damnica z dnia 10 lutego 2000 r. Statut Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Damnicy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W paragrafie 1 Postanowienia ogólne:
 ustêp 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Gminny Orodek Kultury i Sportu zwany w
skrócie GOKiS jest gminn¹ instytucj¹ kultury powo³an¹ do upowszechniania kultury i czytelnictwa na terenie gminy.
 skrela siê ustêp 6,
 ustêpowi 7 nadaje siê numer 6.
2) W paragrafie 2 Zakres dzia³alnoci
 w ustêpie 1 skrela siê i sportowego,
 w ustêpie 2 skrela siê:  z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 765 z pón.
zmianami,
 w ustêpie 4 skrela siê: podpunkt 3), a w podpunkcie 5) sportowych i turystycznych,
 skrela siê ustêp 5
 dodaje siê ustêp 6 w brzmieniu:
6. GOKiS mo¿e realizowaæ zdania z zakresu kultury fizycznej, których zaspakajanie nale¿y do
zadañ w³asnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorz¹dzie gminnym) na podstawie porozumienia zawieranego z Zarz¹dem Gminy.
3) W paragrafie 3 Organizacja Gminnego Orodka Kultury i Sportu:
 ustêp 3 otrzymuje brzmienie: stosunek pracy z
dyrektorem GOKiS nawi¹zuje Wójt Gminy,
 skrela siê ustêp 4,
 skrela siê ustêp 6,
 ustêp 7 otrzymuje nowe brzmienie:
7. Do obowi¹zków dyrektora GOKiSu nale¿y w
szczególnoci:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
b) zarz¹dzanie maj¹tkiem GOKiSu,
c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
d) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ
s³u¿bowych,
e) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz
rocznego planu finansowego,
f) sporz¹dzanie rocznego planu dzia³alnoci
oraz rocznego planu finansowego.
W sprawach wynikaj¹cych ze stosunku pracy z
kierownikiem GOKiS i pozosta³ymi pracownikami zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Pracy
oraz równoleg³e przepisy ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej, a tak¿e przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
4) Paragrafowi 4 nadaje siê nowy tytu³: Organy zarz¹dzaj¹ce, doradcze i nadzorcze i nowe brzmienie:
1. Przy GOKiSie dzia³a Rada Programowa jako organ doradczo-kulturalny.
2. Rada sk³ada siê z 3 cz³onków powo³ywanych przez
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Wójta na okres kadencji Rady Gminy. Rada wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Wójt stwierdza wyganiêcie mandatu cz³onka rady
przed up³ywem kadencji w przypadku:
a) z³o¿enia przez cz³onka pisemnej rezygnacji,
b) skazania cz³onka prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
c) mierci cz³onka,
d) z³o¿enia przez przewodnicz¹cego Rady pisemnego wniosku z powodu nieusprawiedliwionej absencji cz³onka absencji cz³onka.
4. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwo³uje
Wójt, nastêpne za przewodnicz¹cy Rady.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczy z g³osem doradczym Dyrektor.
6. Rada:
a) opiniuje przed³o¿ony przez Dyrektora projekt rocznego planu dzia³alnoci wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ,
b) ocenia, co najmniej raz do roku dzia³alnoæ GOK
oraz sprawozdanie roczne z dzia³alnoci,
c) mo¿e zg³osiæ w³asne propozycje do planu dzia³alnoci i planu finansowego,
d) opiniuje propozycje zmian Statutu, a tak¿e mo¿e
zg³aszaæ w³asne w tym zakresie.
7. Szczegó³owy tryb pracy Rady okrela uchwalony
przez ni¹ regulamin.
8. Sprawy sporne pomiêdzy Rad¹ a dyrektorem rozstrzyga Zarz¹d Gminy.
W przypadku kwestionowania przez Dyrektora treci
rozstrzygniêcia przyjêtego przez Zarz¹d, Dyrektor ma
prawo zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wniesienie sprawy pod obrady najbli¿szej celem przyjêcia ostatecznych ustaleñ.
9. Zarz¹d Gminy sprawuje nad GOKiSem nadzór administracyjno-finansowy.
Nadzorowi temu podlega:
a) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi GOKiSowi rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych organizacji pracy i spraw pracowniczych.
10. W celu przeprowadzenia czynnoci nadzorczych Zarz¹d ma prawo wydelegowaæ imiennie swoich cz³onków lub pracowników Urzêdu Gminy, do których obowi¹zków s³u¿bowych nale¿¹ sprawy kultury.
11. Osoby, o których mowa w pkt. 10 maj¹ prawo:
a) wstêpu do GOKiSu w godzinach otwarcia,
b) wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej przedmiotu
nadzoru,
c) udzia³u w posiedzeniu Rady Programowej GOKiSu po uprzednim powiadomieniu o tym jego Przewodnicz¹cego.
12. Z przeprowadzonych czynnoci nadzorczych sporz¹dza siê protokó³.
13. Treæ protoko³u rozpatruje Zarz¹d Gminy wydaj¹c
stosowne zalecenia.
5) Paragrafowi 5 nadaje siê nowe brzmienie: Zasady
gospodarki finansowej:
1. GOKiS prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z
Rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej, ustaw¹ o rachunkowoci i ustaw¹ o finansach publicznych.

Dziennik Urzêdowy
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2. ród³em rodków finansowych s¹:
a) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z bud¿etu gminy,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z kont bankowych,
f) inne dozwolone prawem.
3. W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ wy³¹cznie na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych.
4. Maj¹tek przekazany GOKiSowi jest w³asnoci¹ komunaln¹ gminy.
6) W paragrafie 6 Przepisy koñcowe dodaje siê ustêp 3
brzmieniu:
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami dyrektor przedk³ada za porednictwem Zarz¹du Gminy Przewodnicz¹cemu Rady
Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady
Sesji i podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany Statutu.
§2
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do uwzglêdnienia wprowadzanych niniejsz¹ uchwa³¹ zmian w tekcie jednolitym
Statutu Gminnego Orodka Kultury i Sportu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z wyj¹tkiem § 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal
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UCHWA£A Nr XXXI/189/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za 2000 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku Rada
Gminy w Czarnej D¹brówce uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zdañ zleconych za rok
2000, zamykaj¹ce siê kwotami:
dochody ogó³em:
 plan  7.861.180 z³
 wykonanie  7.855.154 z³
w tym:
plan finansowy zadañ zleconych oraz na podstawie
porozumieñ z organami administracji rz¹dowej:
 dotacja bud¿et. na zadania zlecone:
 plan 881.492 z³
 wykonanie 877.764 z³
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 dotacja z fund. celow. na zad. zlecone:
 plan 7.440 z³
 wykonanie 7.440 z³
 dotacja na podst. poroz. z adm. rz¹dow.:
 plan 3.000 z³
 wykonanie 3.000 z³
wydatki ogó³em:
 plan  8.285.447 z³
 wykonanie  8.065.720 z³
w tym:
 wydatki na zadania zlec. adm. rz¹dow.:
 plan 881.492 z³
 wykonanie 877.764 z³
 wydatki na zad. zlec. z f-szy celow.:
 plan 7.440 z³
 wykonanie 7.440 z³
 wydatki na podst. poroz. z adm. rz¹dow.:
 plan 3.000 z³
 wykonanie 3.000 z³
Bud¿et Gminy zamkniêty zosta³ deficytem bud¿etowym
w wysokoci  210.566 z³, który bêdzie pokryty nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewodztwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski
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UCHWA£A Nr XXXIII/256/2001
Rady Gminy Ste¿yca
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne na terenie gminy Stê¿yca.
Na podstawie art. 26 i 26 a, w zwi¹zku z art. 25 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120,
poz. 787 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 2
lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787),
2) powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego  nale¿y
przez to rozumieæ powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci:
pokoi, kuchni, spi¿ami, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy, bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania.
Nie uwa¿a siê jednak za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu
mieszkalnego powierzchni: balkonów, tarasów i loggi,
antresoli, szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opa³u.

§2
Ustala siê regulowany czynsz za najem lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach tworz¹cych mieszkaniowy zasób gminy oraz w innych lokalach wymienionych w art. 25 ust. 1 i art. 56 ustawy, na zasadach i wysokoci okrelonej w niniejszej uchwale.
§3
1. Najemcy lokali mieszkalnych p³ac¹ czynsz za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu.
2. Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala siê na
podstawie obmiaru w wietle przegród pionowych
(cian), przy zachowaniu zasad okrelonych Polskimi
Normami.
§4
1. Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu w wysokoci:
 2,20 z³ (s³ownie: dwa z³ote dwadziecia groszy) miesiêcznie, obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 sierpnia 2001 r.
 2,50 z³ (s³ownie: dwa z³ote piêædziesi¹t groszy ) miesiêcznie, obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lutego 2002 r.
2. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce i podwy¿szaj¹ce stawkê
bazow¹ czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej:
1) za brak instalacji wodoci¹gowej  12%,
2) za brak instalacji kanalizacyjnej  12%,
3) za brak kuchni  10%,
4) za posiadan¹ kuchniê bez owietlenia dziennego 
5%,
5) za brak ³azienki  10%,
6) za brak wc  7%,
7) za wspólne wc  5%,
8) ze wzglêdu na z³y stan techniczny budynku  10%,
9) za wyposa¿enie lokalu w centralne ogrzewanie
+ 11%,
10) za wyposa¿enie lokalu w ciep³¹ wodê + 11 %,
11) za przy³¹czenie lokalu do kanalizacji wiejskiej
+ 10%.
3. W przypadku wystêpowania kilku czynników obni¿aj¹cych i podwy¿szaj¹cych stawkê bazow¹ czynszu regulowanego wymienionych w ust. 2, podlegaj¹ one zsumowaniu.
4. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej czynszu regulowanego nie mo¿e przekroczyæ 40% jej wartoci.
§5
Zarz¹dcy domów lub inne osoby uprawnione do pobierania czynszów, zobowi¹zani s¹ zawiadomiæ pisemnie najemców o nowej wysokoci czynszu, nie póniej
ni¿ 7 dni przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXI/154/2000 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Stê¿yca.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXXIV/293/2001
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ki nr 18 w Barchnowach, gmina Starogard Gdañski
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 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. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718) Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim,
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ki nr 18 w Barchnowach.
2. Granice terenów objêtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w
ust. 1 i 2 przedstawiono na za³¹czniku graficznym nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona
na rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku,
3) poziom posadowienia  wysokoæ posadzki parteru
nad poziomem terenu, licz¹c od najwy¿szego poziomu terenu po obrysie budynku,
4) us³ugi podstawowe i biurowe nieuci¹¿liwe  us³ugi
typu handel detaliczny, us³ugi bytowe, dzia³alnoæ
gospodarcza w pomieszczeniach typu biurowego
(np biura projektowe, agencje turystyczne, biura
porednictwa finansowego, obs³uga administracyjna firm), indywidualna praktyka lekarska, lub inne
analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
5) us³ugi wbudowane  us³ugi zlokalizowane w czêci
budynku mieszkalnego.
§3
Ustalenia dla terenu objêtego planem:
1. Oznaczenie terenu 1.ZI
2. Funkcja
Teren zieleni o funkcji izolacyjnej, teren publiczny
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zagospodarowanie zieleni¹ o funkcji izolacyjnej
 zakaz zabudowy
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  nie dotyczy
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
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5. Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 zagospodarowanie zieleni¹ o funkcji izolacyjnej, adekwatnej siedliskowo i geograficznie
9. Inne uwarunkowania:
 w zagospodarowaniu terenu dopuszcza siê przebieg
infrastruktury technicznej
1. Oznaczenie terenu 2.ZE
2. Funkcja
Teren zieleni o funkcji ekologiczno-krajobrazowej, teren publiczny
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 istniej¹cy las
 zagospodarowanie zieleni¹ o funkcji ekologicznokrajobrazowej
 lokalizacja separatora wód deszczowych
 zakaz zabudowy kubaturowej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
5. Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 istniej¹ce zadrzewienie-las, do ochrony
 zachowanie istniej¹cego zagospodarowania  las jak
na rysunku planu
 zakaz inwestowania, lokalizacji obiektów budowlanych na zboczu doliny
1. Oznaczenie terenu 3.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 900 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady
sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
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 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 01 KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 01KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 01 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 4.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1200 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
dla potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 01 KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 01KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 01 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
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 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 5.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 900 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady
sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 01 KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 01KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 01
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 6.ZP
2. Funkcja
Teren zieleni parkowej, park osiedlowy, teren publiczny
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3. Zasady zagospodarowania terenu:
 istniej¹cy las
 realizacja zieleni ozdobnej i krajobrazowej w tym zieleni wysokiej, adekwatnej siedliskowo i geograficznie
 zakaz zabudowy
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
5. Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 istniej¹ce zadrzewienie  do ochrony
 zachowanie istniej¹cego zagospodarowania  las jak
na rysunku planu
 wprowadziæ wielowarstwow¹ zieleñ o funkcji ekologiczno-krajobrazowej wy³¹czonej z penetracji  jak
na rysunku planu
9. Inne uwarunkowania:
 w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ ci¹gi piesze  jak na rysunku planu
 lokalizacja punktu widokowego jak na rysunku planu
 w miejscu przebiegu ci¹gu pieszego dopuszcza siê
lokalizacja sieci infrastruktury niezbêdnych do obs³ugi terenu
1. Oznaczenie terenu 7.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 900 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady
sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 02 KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
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7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 02KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 02 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 8.MN/U
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug podstawowych, nieuci¹¿liwych
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 lokalizacja us³ug jako wbudowane lub w obiekcie
wolnostoj¹cym
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1000 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
dla potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 02 KD i ci¹gu pieszo-jezdnego 06 KX,
mo¿liwoæ wjazdu z drogi gminnej w miejscu jak na
rysunku planu
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 25 mp/1000m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug oraz 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 02KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 02 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce, z terenów parkingów odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy 02 KD
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 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 30% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 9.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 900 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady
sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 03 KD i 04 KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 03 KD i 04 KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 03 KD i 04 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 10.MN
2. Funkcja
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Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 900 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady
sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 03 KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 03KD
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 03 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 11.MN/U
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 lokalizacja us³ug jako wbudowane lub w obiekcie
wolnostoj¹cym
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1500 m2,
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku pla-
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nu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 03 KD, mo¿liwoæ wjazdu z drogi gminnej w miejscu jak na rysunku planu
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 25 mp/1000m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug oraz 1 miejsce na 1 mieszkanie
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 03KD lub 05KX
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 03 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce, z terenów parkingów odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy 03 KD
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 30% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹

1. Oznaczenie terenu 12.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 zakaz zabudowy gospodarczej
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1200 m2, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
dla potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady sytuowania jednego domu
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 60 cm
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 02 KL
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 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 02KL
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 02
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 50% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ
zieleni¹ ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹
1. Oznaczenie terenu 13.US
2. Funkcja
Teren sportowo-rekreacyjny, teren publiczny
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 boiska do gier, korty, plac zabaw itp. do rekreacji na
wolnym powietrzu
 mo¿liwoæ lokalizacji obiektu kubaturowego, s³u¿¹cego bezporednio obs³udze terenu, zaplecze sanitarne miejsce lokalizacji jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury
 zapewniæ minimum 10 m pasa dostêpnego do lasu
 zakaz ogradzania
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu;
5. Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 6 m
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40°
 poziom posadowienia: do 30 cm
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z ulicy 05 KD
 miejsca parkingowe w zatoce postojowej w uk³adzie
prostopad³ym, w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy 05 KD
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu w ulicy 02 KL
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy 05 KD
 odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce, z terenów utwardzonych odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej w
ulicy 05 KD
 zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym tere-
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nie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej sieci kablowej
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 minimum 30% dzia³ki przeznaczyæ na towarzysz¹c¹
zieleñ o funkcji ozdobnej i krajobrazowej
1. Oznaczenie terenu 14.ZP
2. Funkcja
Teren zieleni parkowej, rekreacyjny, teren publiczny
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zagospodarowanie zieleni¹ parkow¹ ozdobn¹ (park
w stylu angielskim)
 zakaz zabudowy
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
5. Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 istniej¹ce zadrzewienie brzegu rzeki  do ochrony
 realizacja zieleni ozdobnej, krajobrazowej adekwatnej siedliskowo i geograficznie
9. Inne uwarunkowania:
 zapewniæ dostêpnoæ do rzeki
1. Oznaczenie terenu 15.PS
2. Funkcja
Teren przepompowni cieków
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 lokalizacja urz¹dzeñ przepompowni cieków i separatora wód opadowych
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  nie dotyczy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
5. Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 nie przewiduje siê
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 zagospodarowaæ zieleni¹ o funkcji izolacyjnej
9. Inne uwarunkowania
1. Oznaczenie terenu 16.ZE
2. Funkcja
Teren zieleni o funkcji ekologiczno-krajobrazowej, teren publiczny
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 istniej¹cy las
 istniej¹ca ³¹ka

4.

5.
6.
7.
8.
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 zagospodarowanie zieleni¹ o funkcji ekologicznokrajobrazowej
 zakaz zabudowy
Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u
 linie zabudowy nieprzekraczalne  nie dotyczy
Kszta³towanie zabudowy:
 nie dotyczy
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 nie przewiduje siê
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie przewiduje siê
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 istniej¹ce zadrzewienie-las, do ochrony
 istniej¹ce zadrzewienie brzegu rzeki  do ochrony
 wprowadziæ wielowarstwow¹ zieleñ o funkcji ekologiczno-krajobrazowej, dostêpn¹ do penetracji rekreacyjnej  jak na rysunku planu
 zachowanie istniej¹cego zagospodarowania  ³¹ka i
las jak na rysunku planu
 zakaz inwestowania, lokalizacji obiektów budowlanych na zboczu doliny
Inne uwarunkowania:
 istniej¹ca droga polna do zachowania  jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu terenu dopuszcza siê przebieg
infrastruktury technicznej
§4
Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu

1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹c¹ drogê gminn¹ oraz projektowane ulice i dojazdy oraz ci¹gi pieszo-jezdne i piesze.
2. Powi¹zania zewnêtrzne obszaru poprzez istniej¹c¹ drogê gminn¹.
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych, wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
01 KD  projektowana ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych m,
 szerokoæ jezdni 5 m, obustronnie chodniki dla pieszych.
02 KL  projektowana ulica lokalna pe³ni¹ca jednoczenie funkcjê g³ównego ci¹gu pieszego i rowerowego
do terenu us³ug sportu, zakoñczona placem do zawracania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
 jezdnia asymetryczna, szerokoæ 5 m, obustronnie
chodniki dla pieszych,
 cie¿ka rowerowa jednostronna, dwukierunkowa.
03 KD  projektowana ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
 szerokoæ jezdni 5 m, obustronnie chodniki dla pieszych.
04 KD  projektowana ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
 szerokoæ jezdni 5 m, obustronnie chodniki dla pieszych.
05 KD  projektowana ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania:
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 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
 szerokoæ jezdni 5 m z prostopad³ymi zatokami postojowymi,
 chodnik jednostronny.
06 KX  projektowany ci¹g pieszo-rowerowy, pe³ni¹cy
równie¿ funkcjê korytarza infrastruktury technicznej:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5  8 m jak na
rysunku planu,
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ pasy zieleni izolacyjnej jak na rysunku planu.
07 KX  projektowany ci¹g pieszy, pe³ni¹cy równie¿
funkcjê korytarza infrastruktury technicznej:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m.
08 KX  projektowany ci¹g pieszy, z dopuszczeniem
dojazdu samochodowego do terenu 8 MN/U, pe³ni¹cy
równie¿ funkcjê korytarza infrastruktury technicznej:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m
09 KX  projektowany ci¹g pieszy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m.
4. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu:
 odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ulic i
parkingów do kanalizacji deszczowej.
5. Dopuszcza siê na ulicach dojazdowych (oznaczonych
symbolem KD) wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi.
6. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) stanowiska postojowe dla potrzeb mieszkañców 
zasady parkowania:1-1,5 miejsca na 1 budynek jednorodzinny, w zabudowie wielorodzinnej minimum
1 m.p na mieszkanie,
2) stanowiska postojowe dla us³ug  minimum 20
miejsc postojowych na 1000 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug,
3) czasowe miejsca postojowe  na ulicach dojazdowych oznaczonych symbolem KD, jako parkowanie
przykrawê¿nikowe, dopuszczone organizacj¹ ruchu,
po jednej stronie jezdni.
§5
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego:
 z projektowanych sieci zlokalizowanych w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lub ci¹gów pieszo-jezdnych i pieszych,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych
 projektowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompowni, w³¹czenie do projektowanego kana³u t³ocznego przebiegaj¹cego
wzd³u¿ drogi gminnej i dalej do projektowanej
oczyszczalni w Owidzu;
 projektowane sieci zlokalizowane w liniach rozgraniczaj¹cych dróg lub ci¹gów pieszo-jezdnych
i pieszych,
3) odprowadzenie wód opadowych  poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacji deszczowej; w ulicach dojazdowych i ci¹gach pieszych i pieszo-jezdnych:
 z powierzchni dróg i ulic, terenów utwardzonych
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oraz parkingów do kanalizacji deszczowej, a nastêpnie po uprzednim poczyszczeniu w separatorach do
rzeki Wierzycy,
 z terenów nieutwardzonych  powierzchniowo,
 z dzia³ek zabudowy jednorodzinnej  wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnych dzia³kach,
4) zaopatrzenie w ciep³o:
 z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo niskoemisyjne,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
 z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej
w s¹siedztwie obszaru planu, po jej rozbudowie,
 z projektowanych sieci zlokalizowanych w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lub ci¹gów pieszo-jezdnych
i pieszych,
6) Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadzenie odpadów do pojemników sytuowanych na terenach w³asnych dzia³ek, wywóz na wysypisko gminne:
 system selektywnej zbiórki odpadów stanowi¹cych
surowce wtórne  odrêbne pojemniki ustawiæ na terenie posesji lub przy parkingach,
7) telekomunikacja  z projektowanych sieci zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg lub ci¹gów pieszo-jezdnych i pieszych
§6
1. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  na 0%.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu  w skali
1:2000 stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do niniejszej
uchwa³y.
Za³. nr 1 rysunek planu, na którym ustaleniami planu
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów,
 oznaczenia literowo  cyfrowe terenów o ró¿nym
przeznaczeniu,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 miejsce lokalizacji us³ugowej zabudowy kubaturowej,
 istniej¹cy las  do ochrony i zachowania,
 istniej¹ca ³¹ka  do ochrony i zachowania,
 istniej¹ce zadrzewienie  do ochrony i zachowania,
 projektowana zieleñ ekologiczno-krajobrazowa  wy³¹czona z penetracji rekreacyjnej,
 przebieg ci¹gu pieszego wymagany w urz¹dzaniu i
zagospodarowaniu terenu,
 projektowana zieleñ ekologiczno-krajobrazowa  dostêpna do penetracji rekreacyjnej,
 projektowany pas zieleni izolacyjnej,
 miejsce wjazdu na teren dzia³ki z drogi gminnej,
 przebieg ci¹gu pieszego wymagany w zagospodarowaniu terenu,
 przebieg ci¹gu rowerowego wymagany w urz¹dzaniu i zagospodarowaniu terenu,
 istniej¹ca droga polna do zachowania.
Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu maj¹
charakter informacyjny lub koordynacyjny.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1062, 1063, 1064

 2328 

§7
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 Starogard Gdañski,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego gminy Starogard Gdañski.
§8
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszych planów
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91
z dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18,
poz. 129 z 1991 r.)
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 ust. 1 który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

1063
UCHWA£A Nr XXVII/276/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 24 lipca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Pelplin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Pelplin stanowi¹cym za³¹cznik do
Uchwa³y nr II/1/96 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 15
lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pelplin wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) dotychczasowa treæ § 8 otrzymuje oznaczenie
ust. 1,
2) § 8 dodaje siê ust. 2 o treci:
2. Organy Gminy wykonuj¹c zadania publiczne
dzia³aj¹ jawnie, z zastrze¿eniem ust. 3 oraz z
uwzglêdnieniem zasad okrelonych w art. 8 a,
3) w § 8 dodaje siê ust. 3 o treci:
3. Posiedzenia Zarz¹du Gminy i Miasta nie s¹ jawne, chyba ¿e Zarz¹d postanowi o ich jawnoci.

Protoko³y z posiedzeñ s¹ jawne z uwzglêdnieniem
zasad okrelonych w art. 8 a.,
4) dodaje siê § 8 a o treci:
8 a. 1. Ka¿dy ma prawo do swobodnego dostêpu i
do korzystania z dokumentów i innych materia³ów wytwarzanych, przechowywanych
i przetwarzanych w Gminie w formie pisemnej oraz w systemach teleinformatycznych,
z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych oraz dokumenty zawieraj¹ce tajemnicê skarbow¹.
4. Dokumenty i inne materia³y s¹ udostêpniane do wgl¹du w Biurze Rady Miejskiej w
dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy i
Miasta. Dokumenty zawieraj¹ce informacje
niejawne s¹ udostêpniane organom w³adzy
i administracji publicznej oraz organom cigania i wymiaru sprawiedliwoci na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych
5. Uwierzytelnione odpisy dokumentów mog¹
byæ nieodp³atnie przekazywane na pisemny wniosek po wykazaniu interesu prawnego,
5) w ust. 1 § 22 wyrazy:
Zarz¹du, z wyj¹tkiem skrela siê
6) w ust. 2 § 22 wyraz 2/3 zastêpuje siê wyrazem 3/5,
7) ust. 1 § 44 otrzymuje now¹ treæ:
§ 44.1. Akty prawa miejscowego og³asza siê w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Urz¹d Gminy i Miasta prowadzi zbiór aktów prawa
miejscowego.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1064
UCHWA£A Nr XXX/257/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji paliw po po³udniowej stronie drogi krajowej nr 6 w miejscowoci Mosty obrêb Lubowidz gmina Nowa Wie Lêborska.
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 (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r.
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Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z
2001 r. Nr 14 poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zmiany: Dz. U. 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, z 2001 r.
Nr 45 poz. 497) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji paliw po po³udniowej stronie
drogi krajowej nr 6 w miejscowoci Mosty obrêb Lubowidz gmina Nowa Wie Lêborska obejmuj¹cy obszar
oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Czêæ terenu dzia³ek nr 116/6, 116/7, 116/8, 116/10, 116/
11, 116/14 i 116/15 we wsi Mosty w obrêbie Lubowidz
przeznacza siê na lokalizacjê zespo³u zabudowy us³ugowo-handlowej.
2. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) Obszar po³o¿ony w strefie obserwacji archeologicznej  w razie stwierdzenia w trakcie prowadzonych
prac ziemnych reliktów archeologicznych ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym inwestorowi zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
2) Teren po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Fragment pradoliny £eby i wzgórza morenowe na po³udnie od Lêborka oraz w systemie
ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
107  w projektach budowlanych i zagospodarowaniu terenu koniecznoæ uwzglêdnienia przepisów
szczególnych;
3) Ochrona przeciwpo¿arowa  nale¿y uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej, w tym drogi ewakuacyjne i awaryjne zaopatrzenie w wodê (hydranty);
4) Obrona cywilna  nale¿y uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce obrony cywilnej, w tym przystosowanie owietlenia do zaciemniania i wygaszania,
5) Istniej¹ce na terenie objêtym planem zadrzewienia
nale¿y maksymalnie zachowaæ. W przypadku braku
mo¿liwoci zachowania drzewostanu dopuszcza siê
wycinkê drzew z równoczesn¹ rekompensat¹ w drzewostanie w stosunku 1 drzewo wyciête/5 drzew nowych nasadzeñ,
6) Zaleca siê w miarê mo¿liwoci obsadziæ jednym rzêdem drzew teren przy granicach na dzia³kach us³ugowych lub w liniach rozgraniczaj¹cych dróg oraz
lokalizacjê zieleni redniej i wysokiej w zwartych
kompleksach.
3. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) 1 UH, 2 UH  tereny lokalizacji zespo³u us³ugowohandlowego. Dopuszcza siê mieszkania w³acicieli
obiektów us³ugowo-handlowych;
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a) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 12 m od granicy lasu,
 3 m od wschodniej granicy planu,
 12,5 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ ekspresow¹,
 6 m od krawêdzi jezdni dróg dojazdowych i zachodniej granicy planu,
 5 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii
elektrycznej 15 kV,
 dla zabudowy mieszkaniowej w³acicieli  50 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi ekspresowej S6 2x2,
b) w zagospodarowaniu dzia³ek oraz w budynkach us³ugowych i mieszkalnych (w³acicieli) nale¿y zastosowaæ rodki ochrony przed ha³asem, docelowo jako
wynik oceny oddzia³ywania drogi ekspresowej na
rodowisko,
c) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowo-handlowej nie mo¿e przekroczyæ dozwolonych wartoci
normatywnych na granicy dzia³ki,
d) minimalna powierzchnia nowych dzia³ek budowlanych  1000 m2,
e) maksymalna wysokoæ budynków  12 m,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy  50 %,
g) maksymalna intensywnoæ zabudowy  1,5,
h) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 30%
terenu dzia³ki, w tym minimum 5 % powierzchni
dzia³ki  zieleñ wysoka zgodna z typem wystêpuj¹cego siedliska,
i) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane,
j) do czasu zakoñczenia realizacji zbiorczej kanalizacji
sanitarnej i pod³¹czenia do niej wszystkich obiektów
zakazuje siê lokalizacji us³ug zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci dzia³alnoci gospodarczej
nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
2) 3 KD  ulica dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Dopuszcza siê wjazdy indywidualne na posesje. Stanowi po³¹czenie pomiêdzy drog¹
ekspresow¹ S6 i drog¹ 4 KD. Powinna zostaæ wydzielona geodezyjnie i przejêta przez gminê (docelowo istotny element lokalnego uk³adu komunikacyjnego dla
obs³ugi terenów, do których dojazd z drogi ekspresowej bêdzie niemo¿liwy).
3) 4 KD  ulica dojazdowa o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Funkcja ulicy zbiorczej obs³uguj¹cej tereny przylegaj¹ce do drogi ekspresowej. Liczba
zjazdów nieograniczona.
4) 5 KS  droga ekspresowa S6, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 35 ¸ 40 m, dostêpnoæ ograniczona.
a) Zakaz wykonywania indywidualnych zjazdów.
b) Dopuszcza siê wykonanie jednego skrzy¿owania z
drog¹ 3KD jako skrzy¿owania tymczasowego.
c) Ostateczne zasady funkcjonowania skrzy¿owania z
drog¹ 3KD zostan¹ okrelone na etapie projektu drogi ekspresowej.
d) Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu do czasu ostatecznej, docelowej realizacji drogi ekspresowej S6 2x2:
 6 KDt  jezdnia dojazdowa o szerokoci 6 m do
stacji paliw i parkingu po uporz¹dkowaniu skrzy¿owania drogi krajowej Nr 6 z ulic¹ 3 KD,
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 7 KDt  jezdnia dojazdowa o szerokoci 6 m; dojazd
do terenów przyleg³ych do obszaru planu i terenu
2 UH po uporz¹dkowaniu skrzy¿owania drogi krajowej Nr 6 z ulic¹ 3 KD,
 8 KPt  parking z zieleni¹ towarzysz¹c¹; istniej¹ca
zieleñ wysoka do ochrony
 9 ZPt  zieleñ przydro¿na, zakaz nasadzeñ zieleni
wysokiej,
 10 KPt  parking ogólnodostêpny obs³ugiwany z
jezdni 6 KDt; miejsca postojowe zaprojektowaæ z
uwzglêdnieniem trójk¹tów widocznoci,
 11 KGt  jezdnia (fragment) drogi krajowej Nr 6,
skrzy¿owanie z ulic¹ 3 KD oraz jezdniami 6 KDt i 7
KDt zgodnie z rysunkiem planu w pe³nych relacjach
na prawe i lewe skrêty.
4. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Do czasu realizacji docelowej drogi ekspresowej S6
2x2 wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi krajowej
Nr 6 po uporz¹dkowaniu jej skrzy¿owania z drog¹ 3
KD. Tymczasowa obs³uga obszaru planu i stacji paliw
z jezdni 6 KDt, 7 KDt i ulicy 3 KD. Docelowa obs³uga
obszaru planu z ulicy 3 KD i 4 KD, ostateczne zasady
funkcjonowania skrzy¿owania ulicy 3 KD z drog¹ ekspresow¹ 5 KS zostan¹ okrelone na etapie projektu
drogi ekspresowej.
Przedstawione na rysunku planu krawêdzie jezdni i parkingów pokazuj¹ zasady obs³ugi, konkretne przebiegi
zostan¹ okrelone na etapie projektów technicznych.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji
sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie ekologiczne  zbiorniki bezodp³ywowe; po wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego
 zbiorników,
b) cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym
wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków je odbieraj¹cej,
c) na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania
na bazie paliw ekologicznych;
4) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy:
a) odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od
odpadów poprodukcyjnych. Nale¿y je w miarê
mo¿liwoci zagospodarowaæ w miejscu ich powstania a pozosta³e przekazaæ specjalistycznemu
przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) osad z separatora okresowo powinien byæ zagospodarowany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, wyposa¿one w sprzêt do tego typu prac,
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa):

a) mo¿liwoæ przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych w uzgodnieniu z ich gestorem;
6) zaopatrzenie w gaz  z gazoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu doprowadzenia gazu  z butli gazowych,
7) odprowadzenie wód opadowych:
a) z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo
w granicach dzia³ki,
b) z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  za porednictwem separatora i osadnika do naturalnego
odbiornika.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,66 ha gruntów rolnych klasy VI pochodzenia mineralnego, znajduj¹cych siê
w granicach planu, na cele nierolnicze.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji paliw po po³udniowej stronie drogi krajowej Nr 6 w
miejscowoci Mosty w obrêbie Lubowidz w gminie Nowa
Wie Lêborska w skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny lokalizacji zespo³u us³ugowo-handlowego,
 ulice dojazdowe,
 droga ekspresowa S6 2x2,
 elementy zagospodarowania tymczasowego:
 krawêdzie jezdni i parkingów,
 kierunki wjazdów i wyjazdów w obszar planu z drogi krajowej Nr 6,
 ulice dojazdowe,
 parkingi,
 zieleñ przydro¿na,
 istniej¹ca jezdnia drogi krajowej Nr 6.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Nowej Wsi
Lêborskiej,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany 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 i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
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§7

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 15 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z
1994 r. Nr 42, poz. 246) z póniejszymi zmianami, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1065
UCHWA£A Nr XXVIII/25/2001
Rady Powiatu Kocierskiego
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kocierskiego zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
Na podstawie art. 12 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón.zm.) oraz § 12
pkt 1 Statutu Powiatu Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany w Statucie Powiatu Kocierskiego w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku Nr 1.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Graff
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/25/2001
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kocierskiego
1) w § 4 dodaje siê:
a) ust. 2 w brzmieniu: Herbem Powiatu jest tarcza dwudzielna w s³up, w polu prawym czarny gryf, w polu
lewym wspiêty czarny niedwied. Gryf i niedwied
trzymaj¹ tarczê dwudzieln¹ w s³up w rogiem jelenim z prawej strony, rogiem bawolim z lewej strony.
Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a.,
b) ust. 3 w brzmieniu: Flag¹ Powiatu jest prostok¹tny
p³at tkaniny dwudzielny w s³up, o polu prawym zielonym i polu lewym ¿ó³tym, porodku herb powiatu. Wzór flagi okrela odrêbna uchwa³a.;
2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do zakresu dzia³ania
Powiatu, o którym mowa w ust. 1, nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawie zadañ
i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.;
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3) w § 5 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu: Powiat ma tak¿e
obowi¹zek przygotowania wyborów powszechnych i
referendów w przypadku, gdy ustawa tak wskazuje.;
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7 ust. 1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna.
Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
ust. 2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje
w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia
jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.
ust. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 s¹ dostêpne w Wydziale Organizacyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej z okreleniem zakresu spraw z którymi
zamierza siê zapoznaæ.
1) udostêpnianie dokumentów odbywaæ siê bêdzie w
dniach i godzinach uwidacznianych na tablicy og³oszeñ w Starostwie Powiatowym
2) przegl¹danie dokumentów, wykonywanie odpisów
i notatek mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie przy udziale
upowa¿nionego pracownika Starostwa.
3) za sporz¹dzanie kopii mo¿e byæ pobierana op³ata,
okrelona zarz¹dzeniem Starosty.
4) Wydzia³ Organizacyjno-Gospodarczy prowadzi rejestr udostêpniania dokumentów okrelonych § 7
ust. 3 p.2);
5) po § 7dodaje siê § 7a w brzmieniu:
§ 7a. ust. 1.Mieszkañcy powiatu podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym  poprzez wybory i referendum powiatowe  lub za porednictwem
organów powiatu.
ust. 2. W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w
innych sprawach wa¿nych dla powiatu mog¹ byæ przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkañcami powiatu.
ust. 3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
mieszkañcami powiatu okrela uchwa³a Rady Powiatu.;
6) § 12 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Wybór i odwo³anie
Zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego Przewodnicz¹cego.;
7) w § 12:
a) dodaje siê pkt 8.1) w brzmieniu:
8.1) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w
sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych w drodze porozumienia.;
b) dodaje siê pkt.9.1 w brzmieniu:
9.1) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego.;
c) dodaje siê pkt.9.2 w brzmieniu:
9.2) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.;
d) dodaje siê pkt 10.1 w brzmieniu:
10.1) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.;
e) dodaje siê pkt 10.2 w brzmieniu:
10.2) podejmowanie uchwa³y w przedmiocie okre-
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lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkañcami powiatu.;
§ 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3.Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady Powiatu. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o
udzielenie absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie udzieleniu Zarz¹dowi absolutorium.
po § 13 dodaje siê:
a) § 13a w brzmieniu:
§ 13a. ust. 1. Rada Powiatu mo¿e odwo³aæ Starostæ z innej przyczyny niý nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
ust. 2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga
formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
ust. 3.Odwo³anie Starosty nastêpuje wiêkszoci¹
co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania Rada Powiatu przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej na nastêpnej sesji
po tej, na której zg³oszono wniosek o odwo³anie,
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia
z³o¿enia wniosku. Je¿eli wniosek o odwo³anie Starosty nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów,
kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
ust. 4.Odwo³anie Starosty albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du Powiatu albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d Powiatu.
ust. 5.Rada Powiatu mo¿e na uzasadniony wniosek Starosty odwo³aæ poszczególnych cz³onków
Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w
g³osowaniu tajnym.;
b) § 13b w brzmieniu:
13b. ust. 1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez
Starostê jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
ust. 2.W przypadku rezygnacji Starosty Rada Powiatu na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.
ust. 3.Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2,
jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja Rady Powiatu, o której mowa w ust. 2.;
§ 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady
oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e
wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego,
zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.;
w § 14 dodaje siê ust. 6. w brzmieniu: 6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5 w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, jest równoznaczne z
przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostat-
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niego dnia miesi¹ca, w którym powinna zostaæ 13)
podjêta uchwa³a.
w § 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady lub Zarz¹du
Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ) sesjê w
ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 do³¹cza siê porz¹dek obrad
wraz z projektami uchwa³.;
d) dodaje siê ust. 3.1 w brzmieniu: 3.1. Do zmiany
porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym
w ust. 2 stosuje siê odpowiednio § 21 ust. 5 pkt. 3
z tym, ¿e ponadto wymagana jest zgoda wnioskodawcy;
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Pierwsz¹ sesjê nowo
wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników do
rad powiatu na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni
po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.;
§ 17 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2) porz¹dek
obrad wraz z projektami uchwa³.;
w § 20 skrela siê ust. 1;
w § 21:
a) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) przedstawia
porz¹dek obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub
zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo Zarz¹d Powiatu.
b) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) Rada Powiatu
mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
c) ust. 6 skrela siê;
§ 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ rady
w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia. Uchwa³a organu
powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych
podlega przekazaniu niezw³ocznie, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 2 dni od podjêcia.;
w § 32:
a) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu: 3. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom
gmin po³o¿onych na obszarze powiatu i starostwom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po
ich ustanowieniu.;
b) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po ich uchwaleniu Przewodnicz¹cy Rady Powiatu i kieruje do publikacji.;
c) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu: 2. Starostwo Powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie
zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych
przez powiat.;
w § 36 ust. 1 zdanie 3 skrela siê;
§ 37 ust. 2 pkt.4 otrzymuje brzmienie: 4) porz¹dek
obrad.;
§ 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W sk³ad Komisji
Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych
funkcje, Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.;
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21) § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Rada Powiatu wybiera Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
Komisji Rewizyjnej, w tym zastêpcê Przewodnicz¹cego i Sekretarza.;
22) w § 41 ust. 1 zdanie 2 skrela siê;
23) § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Sprawozdania z
wyników kontroli zleconych przez Radê przedstawia
siê na najbli¿szej sesji Rady po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
pó³ roku.;
24) § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W posiedzeniach
komisji, z g³osem doradczym, mog¹ uczestniczyæ:
Przewodnicz¹cy Rady, radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du Powiatu.;
25) w § 51 ust. 1 zdanie 2 skrela siê;
26) § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zarz¹d Powiatu
jest wybierany przez Radê Powiatu w liczbie od 3 do
5, w tym Starosta i Wicestarosta, w ci¹gu 3 miesiêcy
od og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.;
27) w § 55:
a) dodaje siê ust. 2.1 w brzmieniu: 2.1 Rada wybiera
Starostê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.;
b) dodaje siê ust. 2.2 w brzmieniu: 2.2. Rada Powiatu wybiera Wicestarostê oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Starosty zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.;
c) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu: 4. Cz³onkostwa w
Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego oraz
z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e
z mandatem pos³a i senatora.;
28) po § 55 dodaje siê § 55c w brzmieniu:
§ 55c. ust. 1. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du Rada Powiatu dokonuje wyboru
nowego Zarz¹du w trybie, o którym mowa w § 55,
odpowiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania
albo od dnia przyjêcia rezygnacji. W przypadku nie
dokonania wyboru nowego Zarz¹du w terminie 3
miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia
rezygnacji stosuje siê przepisy ustawy.
ust. 2. W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du nie
bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Rada Powiatu dokonuje wyboru nowego cz³onka Zarz¹du w terminie
1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.
ust. 3. Odwo³any Zarz¹d Powiatu lub jego poszczególni cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego Zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków. Rada Powiatu mo¿e zwolniæ cz³onka
Zarz¹du z tego obowi¹zku.
ust. 4. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez ca³y Zarz¹d Powiatu pe³ni on swoje dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹du
ust. 5. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa
w Zarz¹dzie przez cz³onka nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Rada Powiatu podejmuje uchwa³ê o
przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów nie
póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
ust. 6. Niepodjêcie przez Radê Powiatu uchwa³y w
terminie, o którym mowa w ust. 5, jest równoznacz-
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ne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia
miesi¹ca, w którym powinna zostaæ podjêta uchwa³a.
ust. 7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Starosta obowi¹zany jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca
od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust. 6, przedstawiæ Radzie Powiatu now¹
kandydaturê na cz³onka Zarz¹du.;
w § 57:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych stanowi¹cych aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych
powiatu, w tym urzêdu pracy.;
b) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu: 5. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) Starostwo Powiatowe,
2) Powiatowy Urz¹d Pracy, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.;
58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Starosta organizuje
pracê Zarz¹du Powiatu
i Starostwa Powiatowego,
kieruje bie¿¹cymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewn¹trz.;
w § 68:
a) w ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 6) powiatowy
urz¹d pracy,
b) w ust. 2 pkt.9 skrela siê;
c) ust. 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: zarz¹d dróg powiatowych.;
w § 69 dodaje siê ust. 1.1 w brzmieniu: 1.1. Kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wykonuj¹
okrelone w ustawach zadania i kompetencje przy
pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów.;
§ 69 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) powo³uje i
odwo³uje ich kierowników w uzgodnieniu z Wojewod¹.
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UCHWA£A Nr XXXIV/329/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki czynszu regulowanego dla
zasobów mieszkaniowych Pomorskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Gdañsku.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Nr 58, poz. 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) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, zm. z
2001 r. Nr 16, poz. 167) Rada Miejska, po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej i Komisji Polityki Gospodarczej uchwala co nastêpuje:
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§1
Ustala stawkê miesiêczn¹ czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów mieszkaniowych Pomorskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Gdañsku w nastêpuj¹cej wysokoci: 7, 50 z³/m2
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

1067
UCHWA£A Nr XXXI/161/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarne oraz niektórych innych uchwa³.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 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 uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Statucie Gminy Czarne stanowi¹cym za³¹cznik nr 1*
do uchwa³y Nr XVII/82/96 Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 15, poz. 56) zmienionym uchwa³¹ Nr III/9/98 z dnia 17 listopada 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 27, poz. 188) oraz uchwa³¹ Nr XIV/67/99 z dnia 26 padziernika 1999 r. (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2000 r. Nr 78, poz. 473) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie: Przy wykonywaniu zadañ w³asnych Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowej
zgodnie z odrêbnymi przepisami,
2) w § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane osobie za szczególne zas³ugi dla rozwoju gminy oraz
dzia³alnoæ charytatywn¹ na rzecz jej mieszkañców wed³ug regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
2. Rada Miejska mo¿e na wniosek Burmistrza, Zarz¹du Miejskiego, partii politycznych i organizacji spo³ecznych w uznaniu zas³ug na rzecz wspólnoty samorz¹dowej przyznaæ medal Zas³u¿ony
dla Gminy Czarne, który jest tytu³em honorowym. Regulamin, tryb nadawania oraz wzór
medalu okrela uchwa³a Rady.
3) w § 8 w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Gmina mo¿e te¿ wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci innej jednostki samorz¹du terytorialnego na
podstawie porozumieñ zawartych z tymi jednostkami
oraz skrela siê ust. 5-10.
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina wykonuje zadania za porednictwem swoich organów tj. Rady Miejskiej zwanej dalej Rad¹
oraz Zarz¹du Miejskiego.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna i obejmuje
prawo do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesjê
Rady i posiedzenia jej Komisji, dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i Komisji Rady, wniosków i uchwa³.
3. Udostêpnianie dokumentów mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w siedzibie Rady i w obecnoci pracownika obs³uguj¹cego Radê na wniosek zainteresowanego
w terminie:
1) uchwa³y niezw³ocznie po ich podjêciu,
2) protoko³y nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni od
dnia odbycia posiedzenia organów gminy i jej
Komisji,
3) inne dokumenty najpóniej w ci¹gu 7 dni od zg³oszenia wniosku.
4. W przypadku odmowy dostêpu do dokumentów,
zainteresowany mo¿e z³o¿yæ do Burmistrza pisemny wniosek wskazuj¹c o jak¹ konkretn¹ informacje
wystêpuje i wniosek ten bêdzie rozpoznawany w
trybie ustawy  kodeks postêpowania administracyjnego.
4) w § 10:
a) w ust. 2 liczbê 22 zastêpuje siê liczb¹ 15,
b) ust. 4.otrzymuje brzmienie:
4. Przewodnicz¹cy Rady wy³¹cznie organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady
c) w ust. 7 po wyrazie Rady dodaje siê wyrazy w
g³osowaniu jawnym.
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwa³, a ich og³oszenie nastêpuje w sposób okrelony w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
5) W § 11 skrela siê kropkê i dodaje siê wyrazy na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji.,
6) W § 12:
a) w ust. 1 wyrazy oraz 5 cz³onków. zastêpuje siê wyrazami oraz 1 cz³onek.
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady zaopiniowany przez Komisjê
Rewizyjn¹ Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza wiêkszoci¹ 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady w
g³osowaniu tajnym. Odwo³anie Burmistrza jest
równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du
Miejskiego.
c) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Rada
mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du z tego obowi¹zku.
oraz dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu: Zarz¹d
Miejski dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du po
up³ywie kadencji Rady.
7) w § 13:
a) w ust. 1:
 w pkt 1 dodaje siê wyrazy: w tym projektu bud¿etu,
 skrela siê pkt 5,
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b) w ust. 5 skrela siê wyrazy w obecnoci co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du,
8) w § 15 w ust. 1 dodaje siê wyrazy z zastrze¿eniem
§ 13 ust. 1 pkt 4,
9) w § 16 w ust. 5 skrela siê wyrazy na podstawie
powo³ania,
10) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie 5 osób.
b) w ust. 3:
 w pkt 1 po wyrazie organizacyjnych dodaje siê
przecinek oraz wyrazy dzia³alnoæ jednostek pomocniczych,
 skrela siê pkt 4.
11) w § 22 skrela siê ust. 5,
12) w § 25:
a) w ust. 1 skrela siê wyrazy zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ dotycz¹cych jego mieszkañców bez
prawa udzia³u w g³osowaniu,
b) w ust. 2 po wyrazach Zarz¹du Gminy dodaje
siê wyrazy i Komisji Rady,
13) § 26 otrzymuje brzmienie: Szczegó³ow¹ organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych
okrela Rada odrêbnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
14) w § 29 w ust. 1 wyrazy sk³adaj¹ Burmistrz i dwaj
cz³onkowie Zarz¹du Gminy zastêpuje siê wyrazami sk³ada Zarz¹d Miejski,
15) w § 30 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Zwiêkszenie planowanych dochodów bez ustanowienia róde³ tych dochodów b¹d zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach w projekcie bud¿etu nie
mo¿e byæ wprowadzone przez Radê bez zgody
Zarz¹du Miejskiego.
16) skrela siê § 33.
2. W regulaminie Rady Miejskiej w Czarnem stanowi¹cym za³¹cznik nr 5* do Statutu Gminy wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady obrady
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
Przewodnicz¹cy Rady niezale¿nie od planowanych
sesji Rady na wniosek Zarz¹du Miejskiego lub 1/4
ustawowego sk³adu Rady obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Do
pisemnego wniosku wnioskodawcy do³¹czaj¹ porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej przedstawiaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji. Przewodnicz¹cy Rady na wniosek Burmistrza obowi¹zany jest wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji projekt uchwa³y je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Miejski a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni przed
rozpoczêciem sesji,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym skrela siê wyraz
projekt oraz zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, a w przypadku okrelonym w § 5 za zgod¹ wnioskodawcy,
c) w ust. 4 w zdaniu drugim skrela siê wyrazy przed
przyst¹pieniem do ustalania porz¹dku obrad.
4) w § 10 w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu: Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
5) w § 17;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Po stwierdzeniu przez Przewodnicz¹cego prawomocnoci obrad Rada na wniosek radnego mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
b) skrela siê ust. 2 i 4 a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numeracjê ust. 2.
6) w § 23 w ust. 1 skrela siê wyrazy po uprzednim
uzyskaniu zgody Rady,
7) § 38 otrzymuje brzmienie:
1. Rada powo³uje sporód radnych do realizacji
przedsiêwziêæ objêtych jej w³aciwoci¹ nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Planowania i Spraw Socjalnych,
3) Owiaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej,
4) Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego.
2. Komisja o której mowa w ust. 1 pkt 1 liczy 5 osób a
pozosta³e komisje licz¹ po cztery osoby i powo³ywane
s¹ odrêbn¹ uchwa³¹.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem dwóch komisji sta³ych.
4. Do podstawowych zadañ komisji nale¿y:
1) Rewizyjnej  zakres dzia³ania okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 7* do statutu.
2) Bud¿etu, Planowania i Spraw Socjalnych:
a) przyjmuje wnioski so³ectw do bud¿etu nastêpnego roku i wstêpnie je opiniuje,
b) opiniuje dysponowan¹ rezerw¹ ogóln¹ i celow¹,
wprowadzanie zmian do bud¿etu,
c) opiniuje projekt bud¿etu po uzyskaniu opinii poszczególnych komisji problemowych w tym tak¿e planu finansowego opieki spo³ecznej,
d) opiniuje wnioski do planu zagospodarowania
przestrzennego, programów gospodarczych
oraz gospodarki komunalnej,
e) opracowuje gminny kompleksowy program prorodzinny,
f) opiniuje i wspó³pracuje z innymi komisjami w
zakresie dotycz¹cym rodziny tj. podatków i op³at
lokalnych, budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, wnioskuje i proponuje sposób opieki nad
kobietami w ci¹¿y,
g) wypracowuje zasady gminnej polityki prorodzinnej, której celem jest dzia³anie na rzecz wzmocnienia rodziny,
h) wspó³pracuje z instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz
rodziny, z prorodzinnymi organizacjami pozarz¹dowymi oraz zwi¹zkami zawodowymi i bierze
udzia³ w szkoleniach, konferencjach prorodzinnych organizowanych przez te instytucje.
3) Owiaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej:

* Za³¹cznika Nr 5 nie publikuje siê.

* Za³¹cznika Nr 7 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) opiniuje i wnioskuje w sprawach dotycz¹cych
ochrony zdrowia, funkcjonowania szkó³ podstawowych i gimnazjum, klas zerowych, przedszkola oraz dowozu dzieci do szkó³,
b) opiniuje harmonogramy prac remontowych w placówkach owiatowych podleg³ych gminie,
c) ocenia, opiniuje i wnioskuje dzia³ania dotycz¹ce
bibliotek oraz w sprawach z zakresu owiaty zdrowotnej w szko³ach i przedszkolach,
d) opiniuje sprawy funkcjonowania placówek upowszechniania kultury, utrzymania obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ, a tak¿e imprez kulturalnych i sportowych,
e) wspó³dzia³a w zwalczaniu zjawisk patologii wród
m³odzie¿y,
f) opiniuje wydatki bud¿etowe i dochody w dzia³ach
zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
4) Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego:
a) opiniuje sprawy z zakresu wykorzystania u¿ytków
rolnych i zmian przeznaczenia gruntów,
b) opiniuje obrót nieruchomociami w tym nabywanie, zbywanie, ustalanie innych form w³adania,
c) opiniuje sprawy ochrony rodowiska w tym wysypisk mieci i utylizacji odpadów,
d) wyra¿a opiniê w sprawach organizacji ruchu drogowego oraz wspó³dzia³a z w³aciw¹ komisj¹ problemow¹ w zakresie patologii spo³ecznej,
e) opiniuje sprawy z zakresu ochrony p.po¿.,
f) realizuje zadania z zakresu ³adu, porz¹dku i estetyki,
g) opiniuje wydatki bud¿etowe i dochody w dzia³ach
zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
8) w § 39 w ust. 1 po wyrazie Rada dodaje siê wyrazy ze swojego grona.
9) w § 40 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Radni nie bêd¹cy cz³onkami tej komisji mog¹
uczestniczyæ w jej posiedzeniach zabieraj¹c
g³os w dyskusji i sk³adaj¹c wnioski bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
10) w § 45 skrela siê ust. 2,
11) w § 53 skrela siê wyrazy oraz cz³onkom komisji
spoza Rady,
12) w § 59 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu Odrzucenie uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest
równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
3. W regulaminie pracy Zarz¹du Gminy w Czarnem stanowi¹cym za³¹cznik nr 6* do statutu gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ Burmistrz jako Przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz jeden cz³onek
sporód radnych lub spoza sk³adu Rady.
b) wyrazy pozosta³ych cz³onków zastêpuje siê wyrazem cz³onka.
2) w § 2:
a) w ust. 3 skrela siê wyrazy w obecnoci co najmniej czterech cz³onków Zarz¹du,
b) w ust. 7 wyrazy uzupe³nia sk³ad osobowy na
wniosek Burmistrza na najbli¿szej sesji zastêpuje siê wyrazami dokonuje wyboru nowego cz³on* Za³¹cznika Nr 7 nie publikuje siê.
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ka na wniosek Burmistrza w terminie 1 miesi¹ca od
dnia odwo³ania.
4. W regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym
za³¹cznik nr 7 do statutu gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 liczbê 4 zastêpuje siê liczb¹ 3
2) w § 5 skrela siê ust. 4,
3) w § 9 w ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) wyra¿a opiniê o odwo³anie Burmistrza z innej
przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium,
5. W wykazie Gminnych Jednostek Organizacyjnych stanowi¹cym za³¹cznik nr 8 do statutu gminy w ust. 7 skrela siê wyrazy z punktem filialnym w Biñczu.
6. W statucie gminy oraz jego za³¹cznikach wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami Zarz¹d Miejskioraz wyrazy Urz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami Urz¹d Miasta i Gminy.
§2
W uchwale Nr XXI/115/00 Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 15 wrzenia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów
podró¿y zmienionej uchwa³¹ nr XXIII/127/00 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 listopada 2000 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê § 2.
2) w § 5 skrela siê wyrazy b¹d cz³onka komisji spoza rady.
§3
1. Jednolity tekst statutu wraz z za³¹cznikami stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Do koñca kadencji organów stanowi¹cych gminy, w
czasie w której uchwa³a wesz³a w ¿ycie maj¹ zastosowanie przepisy:
1) § 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 18 ust. 1, § 29 Statutu Gminy; § 38 i § 53 regulaminu Rady Miejskiej stanowi¹cym za³¹cznik nr 5 do Statutu Gminy; § 1 ust. 2 regulaminu pracy Zarz¹du Gminy w Czarnem stanowi¹cym za³¹cznik 6 do Statutu Gminy; § 3 ust. 1 regulaminu pracy komisji Rewizyjnej stanowi¹cym
za³¹cznik nr 7 do Statutu Gminy, w brzmieniu dotychczasowym uchwa³y, o której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) w brzmieniu dotychczasowym uchwa³y, o której
mowa w § 2 niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z tym ¿e § 1 ust. 6 uchwa³y wchodzi w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2002.r
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
J. Sa³adziak
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXI/161/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. W Gminie wystêpuje przewaga gruntów rolnych, a istniej¹ce plany zagospodarowania przestrzennego okrelaj¹ rodzaje i sposób u¿ytkowania gruntów i ich zabudowy.
III. ZAKRES DZIA£AÑ I ZADANIA GMINY

STATUT GMINY CZARNE
I. P0STANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina Czarne zwana dalej Gmin¹ jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich mieszkañców terytorium okrelonego w § 2.
§2
Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 235
km2. Granice terytorium Gminy okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu. Siedzib¹ Gminy
jest miasto Czarne.
§3
Herbem Gminy jest tarcza koloru chabrowego, na której dominuje kilof-m³ot koloru czarnego, z lewej strony
umieszczona jest szecioramienna gwiazda koloru ¿ó³tego, z prawej pó³ksiê¿yc koloru ¿ó³tego, a pod nimi znajduje siê rybia g³owa koloru srebrzystego.
Wzór herbu okrelony jest w za³¹czniku Nr 2 do statutu.
§4
Przy wykonywaniu zadañ w³asnych Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
§5
1. Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane osobie za
szczególne zas³ugi dla rozwoju gminy oraz dzia³alnoæ
charytatywn¹ na rzecz jej mieszkañców wed³ug regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
2. Rada Miejska mo¿e na wniosek Burmistrza, Zarz¹du
Miejskiego, partii politycznych i organizacji spo³ecznych
w uznaniu zas³ug na rzecz wspólnoty samorz¹dowej
przyznaæ medal Zas³u¿ony dla Gminy Czarne, który
jest tytu³em honorowym. Regulamin, tryb nadawania
oraz wzór medalu okrela uchwa³a Rady.
§6
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów Gminy wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asna odpowiedzialnoæ.
II. STRUKTURA GMINY
§7
1. Obszar Gminy obejmuje miasto Czarne oraz 21 miejscowoci na terenie wiejskim wchodz¹cych w sk³ad
so³ectw. Nazwy ulic w miecie, podzia³ miasta na osiedla, nazwy miejscowoci oraz granice so³ectw reguluj¹ odrêbne uchwa³y Rady. Graficzny uk³ad ulic w miecie z ich nazwami obrazuje za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
2. Zarys historyczny dziejów miasta Czarnego oraz jej
wartoci kulturowe obrazuje monografia historycznourbanistyczna, a przedsiêwziêcie w zakresie ich utrzymania ujête s¹ w planie rewaloryzacji ródmiecia.

§8
1. Podstawowym zadaniem Gminy jest:
1) organizowanie ¿ycia publicznego,
2) udostêpnianie mieszkañcom Gminy obiektów kulturalnych i rekreacyjnych,
3) dbanie o gospodarczo-spo³eczny rozwój Gminy.
2. Zadania te wykonuje Gmina jako zadania w³asne o charakterze obowi¹zkowym, z zakresu administracji rz¹dowej zlecone ustawowo b¹d w drodze porozumienia. Gmina mo¿e te¿ wykonywaæ zadania z zakresu
w³aciwoci innej jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie porozumieñ zawartych z tymi jednostkami.
3. Do podstawowych zadañ w³asnych nale¿¹ sprawy z
zakresu: ³adu przestrzennego, gospodarki terenami,
gminnych dróg i ulic, wodoci¹gów i zaopatrzenia w
wodê, energiê elektryczn¹ i ciepln¹, cmentarzy i zieleni, pomocy spo³ecznej owiaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, targowisk, ochrony zdrowia i ochrony rodowiska.
4. Szczegó³owy zakres zadañ, o których mowa w ust. 2
okrelaj¹ ustawy.
§9
1. Gmina wykonuje zadania za porednictwem organów,
tj. Rady Miejskiej zwanej dalej Rad¹ oraz Zarz¹du
Miejskiego.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna i obejmuje prawo do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesjê Rady i
posiedzenia jej Komisji, dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i Komisji Rady,
wniosków i uchwa³.
3. Udostêpnianie dokumentów mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
w siedzibie Rady i w obecnoci pracownika obs³uguj¹cego Radê na wniosek zainteresowanego w terminie:
1) uchwa³y niezw³ocznie po ich podjêciu,
2) protoko³y nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia
odbycia posiedzenia organów gminy i jej Komisji,
3) inne dokumenty najpóniej w ci¹gu 7 dni od zg³oszenia wniosku.
4. W przypadku odmowy dostêpu do dokumentów, zainteresowany mo¿e z³o¿yæ do Burmistrza pisemny wniosek wskazuj¹c o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje i
wniosek ten bêdzie rozpoznawany w trybie ustawy 
kodeks postêpowania administracyjnego.
IV. ORGANY GMINY I ZASADY ICH DZIA£ANIA
§ 10
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców Gminy w wyborach zgodnie z ustaw¹.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
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g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
Przewodnicz¹cy Rady wy³¹cznie organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 3.
Rada obraduje na sesjach rozpatruj¹c sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelonych w ustawach i rozstrzygaj¹c je w formie uchwa³ oraz stanowi przepisy
powszechnie obowi¹zuj¹ce na obszarze Gminy.
Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady w g³osowaniu
jawnym, chyba ¿e inny tryb przewiduje ustawa.
Akty prawa miejscowego ustanawia rada w formie
uchwa³, a ich og³oszenie nastêpuje w sposób okrelony w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
Szczegó³owy tryb pracy Rady okrela jej regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do statutu.
§ 11

W przypadku rozwi¹zania Rady w zwi¹zku z powtarzaj¹cym siê naruszaniem przepisów Konstytucji lub ustaw,
funkcje Rady i Zarz¹du Miejskiego pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
w³aciwego do spraw administracji.
§ 12
1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d Miejski.
Zarz¹d Miejski stanowi¹ Burmistrz jako Przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 1 cz³onek.
2. Burmistrz jest wybierany przez Radê w odrêbnym tajnym g³osowaniu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów.
3. Rada mo¿e og³osiæ konkurs na stanowisko Burmistrza
i okreliæ kwalifikacje wymagane od kandydatów na to
stanowisko. Dorana komisja Rady do spraw wyboru
Burmistrza sprawdza kwalifikacje kandydatów oraz
przedstawia je podczas posiedzenia Rady.
4. Rada wybiera zastêpcê Burmistrza oraz pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du na wniosek Burmistrza zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
5. Odwo³anie Zarz¹du mo¿e nast¹piæ w przypadku:
 nie udzielenia absolutorium,
 z innej przyczyny ni¿ nie udzielenie absolutorium, z
wyj¹tkiem burmistrza, jedynie na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu rady
 na uzasadniony wniosek burmistrza co do poszczególnych cz³onków.
6. Na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego
sk³adu Rady zaopiniowany przez Komisjê Rewizyjn¹
Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza wiêkszoci¹ 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
Odwo³anie Burmistrza jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du Miejskiego.
7. Do czasu wyboru nowego Zarz¹du obowi¹zki Zarz¹du
wykonuje dotychczasowy Zarz¹d. Rada mo¿e zwolniæ
cz³onka Zarz¹du z tego obowi¹zku. Zarz¹d Miejski dzia³a
do dnia wyboru nowego zarz¹du po up³ywie kadencji
Rady.
8. Szczegó³owy tryb odwo³ywania Zarz¹du b¹d jego
cz³onków, przyjêcia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie okrela ustawa.

9. W razie rozwi¹zania Zarz¹du Miejskiego z uwagi na
powtarzaj¹ce siê naruszenie konstytucji lub ustaw, jego
funkcjê do czasu wybrania nowego Zarz¹du pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 13
1. Do zadañ Zarz¹du Miejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ rady, w tym projektu bud¿etu
2) okrelanie sposobu wykonania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) skrelony
6) wykonywanie bud¿etu.
2. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez Burmistrza Gminy w miarê potrzeb, jednak nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
3. Do zadañ Burmistrza nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
3) og³aszanie uchwa³y bud¿etowej Gminy i sprawozdania z jej wykonania,
4) wydawanie z-cy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy poleceñ i wskazówek dotycz¹cych sposobu prowadzenia spraw Gminy,
5) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
6) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du Miejskiego w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
7) wykonanie czynnoci zastrze¿onych dla niego w
przepisach szczególnych.
4. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Burmistrz, a w
razie nieobecnoci jego zastêpca.
5. Zarz¹d podejmuje uchwa³y b¹d decyzje kolegialnie,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. Uchwa³y podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du
uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
Decyzje Zarz¹du wydawane w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz. W decyzji
wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
7. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Skarbnik oraz Sekretarz Gminy, Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenie tak¿e inne osoby.
8. Szczegó³owy tryb pracy Zarz¹du okrela regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do statutu.
§ 14
1. Zarz¹d Miejski wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy, którego kierownikiem jest Burmistrz.
2. Szczegó³owe zasady organizacji i funkcjonowanie Urzêdu Gminy okrela regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek Zarz¹du Miejskiego przez Radê.
§ 15
1. Burmistrz jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku
do pracowników Urzêdu Gminy oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych z zastrze¿eniem
§ 13 ust. 1 pkt 4.
2. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje siê
z ni¿ej wymienionymi pracownikami samorz¹dowymi:
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a) Sekretarzem Gminy,
b) Skarbnikiem Gminy.
3. Pozosta³ych pracowników Przewodnicz¹cy Zarz¹du
zatrudnia na podstawie umowy o pracê.
§ 16
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru przez Radê.
2. Stosunek pracy na podstawie wyboru nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady z chwil¹ wrêczenia uchwa³y o wyborze zawieraj¹cej w swej treci nazwê stanowiska,
wysokoæ wynagrodzenia oraz regulacjê innych wiadczeñ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy. Zmiany wynagrodzenia ustala Rada na wniosek Przewodnicz¹cego.
Burmistrza urlopuje Przewodnicz¹cy Rady a nagradza
Przewodnicz¹cy Rady po pozytywnej opinii Komisji
Bud¿etu, Finansów i Planowania oraz Zarz¹du Miejskiego. Burmistrz bêd¹cy radnym nie otrzymuje diety radnego. Osob¹ uprawnion¹ do podpisywania delegacji
w imieniu gminy jako pracodawcy jest Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej b¹d osoba przez niego upowa¿niona. O podjêtych decyzjach Przewodnicz¹cy informuje
Radê na najbli¿szej sesji.
3. Zastêpca Burmistrza:
1) pe³ni funkcjê spo³ecznie,
2) wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza
kieruj¹c siê jego poleceniami i wskazówkami,
3) sprawuje funkcjê Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) zastêpuje Burmistrza w razie jego nieobecnoci lub
niemo¿noci pe³nienia przez niego funkcji.W przypadku pe³nienia przez niego obowi¹zków za okres
powy¿ej dwóch tygodni przys³uguje mu wynagrodzenie i rycza³t za u¿ywanie samochodu prywatnego do celów s³u¿bowych w wysokoci proporcjonalnej do czasookresu pe³nienia obowi¹zków i miesiêcznego wynagrodzenia Burmistrza przyznawane
przez Przewodnicz¹cego Rady po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Planowania. W tym
czasie Zastêpcy Burmistrza nie przys³uguje dieta.
4. Pozostali cz³onkowie Zarz¹du otrzymuj¹ z bud¿etu
Gminy diety w wysokoci ustalonej przez Radê za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
5. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w gminnych
jednostkach organizacyjnych s¹ zatrudnione w ramach
stosunku pracy uchwa³¹ Zarz¹du Miejskiego, a w przypadku dyrektorów szkó³ i przedszkoli powierzenia tego
stanowiska w drodze konkursu na piêæ lat szkolnych.
§ 17
1. Sekretarz Gminy:
1) kieruje Urzêdem w imieniu Burmistrza,
2) prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez
Zarz¹d kieruj¹c siê wskazówkami i poleceniami Burmistrza,
3) szczegó³owe zadania Sekretarza Gminy okrela Burmistrz w drodze zarz¹dzenia.
2. Skarbnik Gminy:
1) organizuje gospodarkê finansow¹ i realizuje bud¿et
Gminy,
2) nadzoruje ca³okszta³t prac z zakresu rachunkowoci
i sprawozdawczoci m.in. w tym te¿ celu przepro-
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wadza kontrolê g³ównych ksiêgowych gminnych jednostek organizacyjnych przy wspó³udziale kierowników
tych jednostek,
3) prowadzi rozliczenia jednostek pomocniczych Gminy,
4) szczegó³owe zadania Skarbnika okrela Burmistrz.
§ 18
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w
tym celu powo³uje komisje rewizyjn¹ w sk³adzie 5 osób.
2. W sk³ad komisji wchodz¹ radni z wyj¹tkiem radnych
pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje realizacjê bud¿etu, wykonanie uchwa³
Rady, interpelacji radnych i skarg mieszkañców, funkcjonowanie Urzêdu i gminnych jednostek organizacyjnych, dzia³alnoæ jednostek pomocniczych oraz
zgodnoæ dzia³ania ich z prawem,
2) mo¿e przej¹æ od innej komisji sprawê wynikaj¹c¹ z
realizacji zadañ w³asnych Gminy z zakresu kompetencji Rady w celu postawienia ostatecznych wniosków, które mo¿e poprzeæ, odrzuciæ b¹d uzupe³niæ,
3) opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy zasiêgaj¹c w tym
celu opinii pozosta³ych komisji Rady, komisja rewizyjna dokonuje ³¹cznej oceny dzia³alnoci Zarz¹du i
w oparciu o t¹ ocenê stawia wnioski o udzielenie
b¹d nie udzielenie absolutorium. Zajêcie przez komisjê rewizyjn¹ odmiennego stanowiska od opinii
pozosta³ych komisji wymaga pisemnego uzasadnienia,
4. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radê z
zakresu jej kompetencji.
5. Komisja rewizyjna odbywa posiedzenia w miarê potrzeb nie rzadziej ni¿ raz w kwartale, przeprowadza kontrole planowane, dorane i problemowe.
6. Szczegó³owe zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej
okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7 do statutu.
7. Rada powo³uje sta³e i dorane komisje do okrelonych
zadañ. Przedmiot dzia³ania, sk³ady osobowe, ich liczebnoæ okrela Rada w swym regulaminie stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 5 do statutu.
§ 19
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych tworzy co najmniej piêciu radnych o
wspólnych zainteresowaniach b¹d z uwagi na przynale¿noæ partyjn¹ lub do organizacji spo³ecznej. Odbywaj¹ posiedzenia w miarê potrzeb, wyra¿aj¹ stanowisko i wnioskuj¹ w sprawach nale¿¹cych do wy³¹cznej w³aciwoci Rady, bêd¹cych przedmiotem jej obrad, wystêpuj¹ z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
3. Organizacja klubu nale¿y do kompetencji radnych, którzy go tworz¹.
V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I POMOCNICZE GMINY
§ 20
W celu wykonywania zadañ gminy Rada tworzy jednostki organizacyjne i zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje wspó³dzia³anie z innymi gmi-
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nami. Na tych samych zasadach wspó³tworzy lub przystêpuje do ju¿ istniej¹cych zwi¹zków miêdzygminnych.
§ 21
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik Nr 8 do statutu.
§ 22
1. Gminne jednostki organizacyjne w³adaj¹ czêci¹ maj¹tku gminy wyodrêbnion¹ funkcjonalnie i s³u¿¹c¹ zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposa¿enie ich w maj¹tek nastêpuje na podstawie
uchwa³y Rady.
2. Dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust. 1 jest finansowana z bud¿etu gminy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust. 1 dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Zarz¹d Gminy.
4. Rada Miejska uchwala statuty jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1.
§ 23
Jednostki pomocnicze Gminy stanowi¹ so³ectwa i osiedla.
§ 24
1. So³ectwa i osiedla tworzy siê, ³¹czy, dzieli oraz znosi w
drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
2. Inicjatywê mo¿e zg³osiæ co najmniej 10% uprawnionych do g³osowania mieszkañców lub jako uchwa³a
zebrania wiejskiego lub ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza siê na ogólnych zebraniach so³ectw i mieszkañców osiedli.
4. W trybie okrelonym w ust. 2 i 3 Rada mo¿e, powo³aæ
jednostki ni¿szego rzêdu w ramach jednostki pomocniczej.
§ 25
1. So³tys oraz Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla uczestniczy w pracach Rady.
2. Za udzia³ w pracach Rady, Zarz¹du Miejskiego i Komisji Rady przys³uguje zwrot kosztów podró¿y publicznymi rodkami lokomocji oraz dieta w wysokoci okrelonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
§ 26
Szczegó³ow¹ organizacjê i zakres dzia³ania jednostek
pomocniczych okrela Rada odrêbnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
VI. MIENIE KOMUNALNE
I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 27
Gmina posiada maj¹tek, którego stan przedstawiany
jest corocznie w informacji o stanie mienia komunalnego
przedk³adanej Radzie wraz z projektem bud¿etu.
§ 28
Kierunki dzia³ania Gminy okrelane s¹ w kadencyjnym
programie gospodarczym.

§ 29
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada Zarz¹d Miejski lub osoba upowa¿niona przez Zarz¹d Miejski (pe³nomocnik).
2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ Burmistrzowi upowa¿nienia do
sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest nieskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci lecz w razie wydania pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynnoæ zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie kontrasygnaty Radê
Miejsk¹ i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych
w strukturze Gminy sk³adaj¹ jednoosobowo owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego
im przez Zarz¹d pe³nomocnictwa do sprawowania
zwyk³ego zarz¹du mieniem tych jednostek. Do czynnoci zwyk³ego zarz¹du nale¿y:
1) za³atwienie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ mienia,
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach
jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia i osi¹ganie z niego normalnych
korzyci.
5. Wykonywanie czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d wymaga odrêbnego pe³nomocnictwa (zbywanie
i obci¹¿anie nieruchomoci, zaci¹ganie po¿yczek, kredytów, czynienie darowizn).
§ 30
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna i prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego bud¿etu.
2. Procedurê uchwalania bud¿etu, szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi,zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹. Dochodami
Gminy s¹ dochody okrelone w ustawach, a w szczególnoci:
1) podatki i op³aty,
2) dochody maj¹tku Gminy,
3) subwencja z bud¿etu pañstwa,
4) dotacje celowe,
5) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
6) spadki, zapisy i darowizny.
3. Uchwa³y bud¿etowe i sprawozdania z jej wykonania
Burmistrz niezw³ocznie og³asza w trybie przewidzianym
dla przepisów gminnych okrelonych w § 10 ust. 8 statutu.
4. Zwiêkszenie planowanych dochodów bez ustanowienia róde³ tych dochodów b¹d zwiêkszenie wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
w projekcie bud¿etu nie mo¿e byæ wprowadzone przez
Radê bez zgody Zarz¹du Miejskiego.
§ 31
Ka¿dy czyj interes prawny lub uprawnienie w sprawie
z zakresu administracji publicznej zosta³o naruszone
uchwa³¹ podjêt¹ przez organ gminy mo¿e po bezskutecznym wezwaniu do usuniêcia naruszenia zaskar¿yæ uchwa³ê do s¹du administracyjnego.
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VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§2

§ 32

1. Rada Miejska zwana dalej Rad¹ dzia³a na sesjach, przy
pomocy Komisji i Zarz¹du Miejskiego.
2. Zarz¹d Miejski i Komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹
Rady Miejskiej, które sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej
dzia³alnoci.

Statut Gminy oraz jego zmiany uchwalane s¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Rady.
§ 33

II. SESJE RADY MIEJSKIEJ

Skrelony.
Za³¹cznik Nr 3
Do Statutu Gminy Czarne
REGULAMIN HONOROWEGO
OBYWATELSTWA GMINY CZARNE
1. Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane osobie,
która:
 wnios³a zas³ugi w rozwój Gminy Czarne,
 prowadzi³a dzia³alnoæ charytatywn¹ na rzecz jej
mieszkañców,
2. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czarne mog¹ sk³adaæ:
 organizacje spo³eczne i polityczne,
 osoby prawne i fizyczne z terenu Gminy.
3. Wnioski opiniuje komisja sk³adaj¹ca siê z przewodnicz¹cych sta³ych komisji dzia³aj¹cych przy Radzie i
przedk³ada do zatwierdzenia na sesji.
4. Zewnêtrzn¹ oznak¹ Honorowego Obywatelstwa jest
plakietka z herbem Gminy i napisem Honorowy Obywatel Gminy Czarne zawieszona na wstêdze o barwach Gminy, noszona na szyi.
5. Osoba otrzymuj¹ca Honorowe Obywatelstwo otrzymuje specjalny AKT NADANIA  wraz z odznak¹ w uroczystym ceremoniale (wzór nr 1 i 2 w za³¹czeniu).
6. Plakietka ma kszta³t okr¹g³y o rednicy 4 cm. Na awersie umieszczony jest napis Honorowy Obywatel Gminy Czarne. W rodku znajduje siê herb Gminy Czarne.
Miniaturka posiada ten sam napis i herb.
7. Aktu dekoracji dokonuje Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej lub osoba przez Niego upowa¿niona podczas uroczystej sesji.
8. Z Honorowym Obywatelstwem zwi¹zane s¹ nastêpuj¹ce przywileje:
 u¿ywanie tytu³u Honorowy Obywatel Gminy Czarne,
 noszenie odznaki podczas uroczystoci gminnych i
pañstwowych,
 uczestniczenie na prawach honorowego gocia w
zwyczajnych i nadzwyczajnych uroczystych sesjach
rady oraz innych uroczystociach o charakterze
gminnym,
 bezp³atny wstêp na imprezy okolicznociowe organizowane przez Radê Miejsk¹.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Czarne
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin wydany na podstawie § 10 ust. 9, 18 ust. 7
Statutu Gminy Czarne okrela tryb dzia³ania Rady, przedmiot dzia³ania, sk³ady osobowe i liczebnoæ Komisji Rady.

§3
Rada Miejska rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do kompetencji okrelone w
ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu
i na podstawie ustaw.
§4
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów na której odbierane jest od radnych lubowanie, dokonany jest
wybór Przewodnicz¹cego Rady oraz ustalany jest termin i zasady wyboru Burmistrza b¹d dokonywany jest
jego wybór. Do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady
obrady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na
sesji.
2. Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
§5
Przewodnicz¹cy Rady niezale¿nie od planowanych sesji Rady na wniosek Zarz¹du Miejskiego lub 1/4 ustawowego sk³adu rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu
7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Do pisemnego wniosku
wnioskodawcy do³¹czaj¹ porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
§6
W okresie trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji
Rada Miejska na wniosek Przewodnicz¹cego Rady okrela uchwa³¹ g³ówne kierunki pracy i sposoby realizacji
zadañ Rady.
III. PRZYGOTOWANIE SESJI
§7
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej przedstawiaj¹c porz¹dek obrad, miejsce,
dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji. Przewodnicz¹cy Rady
na wniosek Burmistrza obowi¹zany jest wprowadziæ
do porz¹dku obrad najbli¿ej sesji projekt uchwa³y je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Miejski a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni przed rozpoczêciem sesji.
2. O terminie i miejscu obrad Rady Miejskiej powiadamia siê jej cz³onków najpóniej 7 dni przed terminem
obrad za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
3. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wyko-
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nania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej 14 dni
przed sesj¹. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, a w przypadku okrelonym w § 5 za zgod¹
wnioskodawcy.
4. W razie nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 7
ust. 2 Rada Miejska mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad.
5. Zawiadomienie o miejscu, terminie i przedmiocie obrad podaje siê do publicznej wiadomoci mieszkañców na 3 dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty przez rozplakatowanie og³oszeñ.
§8
Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegó³ow¹ listê osób
zaproszonych na sesjê.
§9
Zarz¹d Miejski obowi¹zany jest udzieliæ Radzie Miejskiej wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w
przygotowaniu i odbyciu sesji.
IV. OBRADY
§ 10
1. Sesje Rady Miejskiej s¹ jawne. Ograniczenie jawnoci
mo¿e wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsce.
§ 11
Skrelony.
§ 12
Rada Miejska mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy obecnoci po³owy jej sk³adu, chyba, ¿e ustawa o
samorz¹dzie stanowi inaczej.
§ 13
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak¿e
na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d radnych
mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim
posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub
rozstrzygniêcie spraw.
§ 14
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿na zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, ¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady odnotowuje siê w protokole.

3. Radni którzy doprowadzili do sytuacji w ust. 1 nie otrzymuj¹ diet i kosztów podró¿y.
§ 15
Sesje otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecnoci lub gdy
zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
§ 16
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y otwieram sesjê Rady Miejskiej
w Czarnem.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis
§ 13 Regulaminu.
§ 17
1. Po stwierdzeniu przez Przewodnicz¹cego prawomocnoci obrad Rada na wniosek radnego mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê
przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w
toku sesji.
§ 18
1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê:
a) zg³aszanie wniosków i interpelacji przez radnych,
b) wniosków przez so³tysów i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli,
c) wybór sekretarza obrad.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej przy czym winny one byæ sformu³owane jasno i zwiêle.
3. Wniosek uwa¿a siê za przyjêty po jego przeg³osowaniu.
3. W miarê mo¿liwoci Burmistrz Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje najpóniej na nastêpnej sesji.
4. Interpelacje mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce Przewodnicz¹cego Rady w czasie sesji lub jeszcze przed
jej rozpoczêciem.
5. Interpelacje miêdzy sesjami radny mo¿e z³o¿yæ na pimie do Przewodnicz¹cego Rady na które powinien
uzyskaæ odpowiedzi najpóniej na najbli¿szej sesji.
§ 19
1. W porz¹dku obrad sesji Rady winna znajdowaæ siê bie¿¹ca informacja Zarz¹du Gminy z jego dzia³alnoci oraz
z wykonania uchwa³ Rady raz na pó³ roku.
2. Sprawozdanie Zarz¹du Gminy sk³ada Burmistrz lub
wyznaczony przez Zarz¹d Gminy cz³onek Zarz¹du.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi sesje wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów, w uzasadnionych wypadkach mo¿e
dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
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2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym i osobom zaproszonym wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w
uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
§ 21
Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz
innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
§ 22
1. Radny mo¿e zg³aszaæ wnioski formalne w trakcie obrad sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosku natury formalnej, a w szczególnoci:
a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
f) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
g) graniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
h) przeliczenia g³osów,
i) w sprawie przestrzegania przebiegu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady po dopuszczeniu w dyskusji
dwóch g³osów za i dwóch g³osów przeciwko wnioskowi po czym rozstrzyga siê sprawê w g³osowaniu
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód
publicznoci przy czym przepis § 21 stosuje siê odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenia sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, naruszaj¹ powagê sesji.
§ 24
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê zamykam sesjê Rady
Miejskiej w Czarnem.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
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jednostkom organizacyjnym które s¹ nim zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.
4. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie Urzêdu Gminy oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.
5. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protoko³u nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji.
§ 27
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³u itp.) sprawuje wyznaczony
przez Burmistrza pracownik Urzêdu Gminy, podlegaj¹cy
bezporednio Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 28
1. Protokó³ z sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady
Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci, a tak¿e przyby³ych, b¹d uby³ych podczas
obrad,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, tekst zg³oszonych jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktu zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw, wstrzymuj¹cych siê,
h) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji z oznaczeniem roku kalendarzowego.
V. Uchwa³y
§ 29

§ 25

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z
wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

1. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹cego Rada Miejska jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi
w tej sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.

Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adów Rady w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e inny tryb przewiduj¹ przepisy
ustawy.

§ 26

§ 31

1. Pracownik Urzêdu Gminy z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza protokó³ z sesji, w którym musz¹ byæ odnotowane
podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty podjêtych
przez Radê uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego.
3. Wyci¹g z protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji tym

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni oraz cz³onkowie Zarz¹du Miejskiego, kluby radnych, so³tysi i przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedli.

§ 30

§ 32
1. Uchwa³y Rady powinny byæ redagowane w sposób
czytelny  odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
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c) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
d) okrelenie organu któremu powierza siê wykonanie
uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej
obowi¹zywania.
§ 33
Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy prowadz¹cy obrady.
§ 34
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 35
1. Uchwa³y Rady, wyznaczony pracownik Urzêdu ewidencjonuje w rejestrze uchwa³ i je przechowuje wraz z protoko³em z sesji.
2. Prowadzi te¿ odrêbny rejestr i zbiór uchwa³ stanowi¹cych przepisy gminne.
§ 36
Burmistrz przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
§ 37
Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³y z zakresu finansów z wyj¹tkiem uchwa³ w
sprawie zbycia lub obci¹¿eñ praw maj¹tkowych oraz
uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Miejskiego w terminie 7 dni od daty ich podjêcia.
§ 38
1. Rada powo³uje sporód radnych do realizacji przedsiêwziêæ objêtych jej w³aciwoci¹ nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Planowania i Spraw Socjalnych,
3) Owiaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej,
4) Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego.
2. Komisja o której mowa w ust.1 pkt 1 liczy piêæ osób a
pozosta³e komisje licz¹ po cztery osoby i powo³ywane
s¹ odrêbn¹ uchwa³¹.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem dwóch komisji sta³ych.
4. Do podstawowych zadañ komisji nale¿y:
1) Komisja Rewizyjna  zakres dzia³ania okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do statutu,
2) Bud¿etu, Planowania i Spraw Socjalnych:
a) przyjmuje wnioski so³ectw do bud¿etu nastêpnego roku i wstêpnie je opiniuje,
b) opiniuje dysponowana rezerw¹ ogóln¹ i celow¹,
wprowadzanie zmian do bud¿etu,
c) opiniuje projekt bud¿etu po uzyskaniu opinii poszczególnych komisji problemowych w tym tak¿e planu finansowego opieki spo³ecznej,
d) opiniuje wnioski do planu zagospodarowania
przestrzennego, programów gospodarczych oraz
gospodarki komunalnej,
e) opracowuje gminny kompleksowy program prorodzinny,
f) opiniuje i wspó³pracuje z innymi komisjami w zakresie dotycz¹cym rodziny tj. podatków i op³at
lokalnych, budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, wnioskuje i proponuje sposób opieki nad
kobietami w ci¹¿y,

g) wypracowuje zasady gminnej polityki prorodzinnej,
której celem jest dzia³anie na rzecz wzmocnienia rodziny,
h) wspó³pracuje z instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz
rodziny, z prorodzinnymi organizacjami pozarz¹dowymi oraz zwi¹zkami zawodowymi i bierze udzia³ w
szkoleniach, konferencjach prorodzinnych organizowanych przez te instytucje.
3) Owiaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej
a) opiniuje i wnioskuje w sprawach dotycz¹cych ochrony zdrowia, funkcjonowania szkó³ podstawowych i
gimnazjum, klas zerowych, przedszkola oraz dowozu dzieci do szkó³,
b) opiniuje harmonogramy prac remontowych w placówkach owiatowych podleg³ych gminie,
c) ocenia, opiniuje i wnioskuje dzia³ania dotycz¹ce bibliotek oraz w sprawach z zakresu owiaty zdrowotnej w szko³ach i przedszkolach,
d) opiniuje sprawy funkcjonowania placówek upowszechniania kultury, utrzymania obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ, a tak¿e
imprez kulturalnych i sportowych,
e) wspó³dzia³a w zwalczaniu zjawisk patologii wród
m³odzie¿y,
f) opiniuje wydatki bud¿etowe i dochody w dzia³ach
zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
4) Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego
a) opiniuje sprawy z zakresu wykorzystania u¿ytków
rolnych i zmian przeznaczenia gruntów,
b) opiniuje obrót nieruchomociami w tym nabywanie,
zbywanie, ustalanie innych form w³adania,
c) opiniuje sprawy ochrony rodowiska w tym wysypisk mieci i utylizacji odpadów,
d) wyra¿a opiniê w sprawach organizacji ruchu drogowego oraz wspó³dzia³a z w³aciw¹ komisj¹ problemow¹ w zakresie patologii spo³ecznej,
e) opiniuje sprawy z zakresu ochrony p.po¿.,
f) realizuje zadania z zakresu ³adu, porz¹dku i estetyki,
g) opiniuje wydatki bud¿etowe i dochody w dzia³ach
zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
§ 39
1. Rada ze swojego grona powo³uje do realizacji doranych zadañ komisje problemowe jak:
1) inwentaryzacji mienia komunalnego,
2) statutow¹,
3) konkursow¹,
4) nadanie honorowego obywatelstwa gminy.
2. Zakres dzia³ania komisji doranych okrela Rada przy
ich powo³ywaniu.
§ 40
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych gmin zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z organizacjami spo³ecznymi, zawodowymi, dzia³aj¹cymi na obszarze Gminy.
3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii i
wniosków przedk³adanych Zarz¹dowi Gminy do rozpatrzenia b¹d do uchwalenia na Sesjê Rady.
Opinia z zakresu absolutorium wyra¿ana jest w formie
uchwa³y komisji.
4. Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy zgodnie z dokonanym przez siebie podzia³em obowi¹zków,
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w ka¿dym czasie mog¹ poleciæ zwo³anie posiedzenia i
z³o¿enia Radzie sprawozdania z dzia³ania.
5. Radni nie bêd¹cy cz³onkami tej komisji mog¹ uczestniczyæ w jej posiedzeniach zabieraj¹c g³os w dyskusji i
sk³adaj¹c wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 41
1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub
jego zastêpca, przy czym uprawnienia z-cy Przewodnicz¹cego dotycz¹ tylko wewnêtrznego toku pracy komisji.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach zgodnie z planem
pracy w których dla ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
3. Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów komisje ustalaj¹ w miarê potrzeb we w³asnym
zakresie dzia³aj¹c w porozumieniu z Przewodnicz¹cym
Rady.
§ 42
Przewodnicz¹cy sta³ych komisji co najmniej raz do roku
przedstawia na sesji Rady sprawozdanie z dzia³alnoci
Komisji.
§ 43
1. Opinie i wnioski komisji uchwalone s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw
decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
VI. RADNI
§ 44
1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady, pracach Zarz¹du, organów i komisji do których zostali wybrani.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami poprzez:
 informowanie wyborców o stanie mienia Gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady
Miejskiej,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady Miejskiej,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
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2. Radny najpóniej przed nastêpn¹ sesj¹ lub posiedzeniem komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ
sk³adaj¹c wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady,
Przewodnicz¹cego Komisji lub w biurze Rady.
§ 47
Skrelony.
§ 48
1. Radni ponosz¹ przed Rad¹ Miejsk¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie.
2. Przewodnicz¹cy Rady sk³ada raz w roku informacje o
udziale radnych w pracach Rady.
§ 49
1. W przypadku uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków (trzykrotnie nieusprawiedliwiona nieobecnoæ) Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu przez Radê regulaminowego upomnienia.
2. Rada podejmuje uchwa³ê w tej sprawie po uprzednim
umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia Radzie wyjanieñ.
§ 50
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy o wyra¿enie zgody na rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy  Rada
mo¿e powo³aæ Komisjê lub zespó³ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed rozstrzygniêciem w tej sprawie Rada winna wys³uchaæ radnego.
§ 51
Podstaw¹ do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonania danych prac
zawieraj¹cych okrelenie terminu i charakteru zajêæ podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 52
Zarz¹d Gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu
ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.

§ 45

§ 53

1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji Rady Miejskiej lub posiedzeñ i innych prac komisji spraw które uwa¿aj¹ za spo³eczne pilne i uzasadnione.
2. skrelony.
3. Radni maj¹ prawo kierowaæ do Zarz¹du Gminy interpelacje i wnioski we wszystkich sprawach publicznych
wspólnoty samorz¹dowej.
4. Radnemu s³u¿y prawo wgl¹du we wszystkie dokumenty Urzêdu i Gminnych jednostek organizacyjnych dotycz¹ce spraw nale¿¹cych do kompetencji Rady przy
zachowaniu ograniczeñ wynikaj¹cych z ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy skarbowej.

Radnemu przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y ustalone odrêbn¹ uchwa³¹.

§ 46
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

VIII. TRYB G£0SOWANIA
§ 54
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 55
1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad (Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady)
przeliczaj¹c g³osy oddane za przeciw wstrzymuj¹ce siê sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji nakazuj¹c odnotowanie wyników g³osowania w protokole.
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3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnego lub pracownika Urzêdu Gminy wyznaczonego przez Burmistrza do obs³ugi Rady Miejskiej.
4. W przypadku równej czêci g³osów za i przeciw
rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego obrad.
§ 56
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku wyboru i
odwo³ania cz³onków Zarz¹du Gminy, Przewodnicz¹cego Rady, Wiceprzewodnicz¹cego, Burmistrza i jego zastêpcy.
2. Skrelony.
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart numerem bie¿¹cej sesji, ostemplowanych pieczêci¹ Rady przy czym ka¿dorazowo Rada
ustala sporód g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna
z wybranym sporód siebie Przewodnicz¹cym Komisji.
4. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
6. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
7. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z obrad sesji.
§ 57
1. Przewodnicz¹cy Rady przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ w taki sposób aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i
dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i
zarz¹dza wybory.
§ 58
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi uchwa³a, wniosek lub kandydatura, która
uzyska³a iloæ g³osów za wiêksz¹ ni¿ iloæ g³osów
przeciw pomijaj¹c liczbê wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
i¿ wniosek lub kandydatura przechodz¹ tylko wtedy,
gdy otrzymuj¹ 50 % + 1 g³osów obecnych na sali radnych, przy przewadze g³osów za nad sum¹ g³osów
przeciw i wstrzymuj¹cych siê.
IX. ABSOLUTORIUM
§ 59
1. Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu i
wniosek komisji rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w sprawie udzielenia b¹d

nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi podejmuj¹c stosown¹ uchwa³¹. Odrzucenie uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o
nieudzieleniu absolutorium
2. Uchwa³y Rady w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
odwo³anie Zarz¹du.
3. Szczegó³owy tryb rozpoznania tej sprawy reguluje art.
28b ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
X. WSPÓLNE SESJE RAD MIEJSKICH
§ 60
1. Rada Miejska mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi
radami miast i gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia i
rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych rad miast i gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy wszystkich
Rad Miast i Gmin.
§ 61
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady Miast i
Gmin.
2. Przewodnicz¹cy Rad Miast i Gmin uczestnicz¹cy we
wspólnej sesji, wybieraj¹ przewodnicz¹cego obrad
sesji.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady
Miast i Gmin, bior¹cy udzia³ we wspólnej sesji chyba,
¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹
inaczej.
4. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê
odpowiednio przepisy Regulaminów Rad, które bior¹
udzia³ we wspólnej sesji.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 62
1. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
2. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy
REGULAMIN PRACY
ZARZ¥DU MIEJSKIEGO W CZARNEM
§1
1. Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d, który wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ Burmistrz jako Przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz jeden cz³onek sporód radnych lub spoza sk³adu Rady
3. Rada wybiera zastêpcê Burmistrza oraz cz³onka Zarz¹du na wniosek Burmistrza.
4. Zastêpca Burmistrza pe³ni funkcjê Z-cy Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miejskiego.
5. W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie Miejskiej zwanej dalej Rad¹.
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ORGANIZACJA I TRYB PRACY ZARZ¥DU

1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Zarz¹du w miarê potrzeb jednak nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
2. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Burmistrz jako
Przewodnicz¹cy, w razie jego nieobecnoci jego zastêpca.
3. Zarz¹d podejmuje uchwa³y i decyzje kolegialnie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz. W decyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du,
którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
5. Uchwa³y podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu. W razie odmowy podpisania
uchwa³y przez któregokolwiek cz³onka Zarz¹du jest on
zobowi¹zany do przedstawienia na pimie bez zbêdnej
zw³oki zarzutów wobec uchwa³y. Zg³oszenie zarzutów
przez któregokolwiek z cz³onka Zarz¹du powoduje koniecznoæ rozpatrzenia sprawy ponownie przez ca³y
sk³ad Zarz¹du, a w przypadku nie uzgodnienia stanowiska sprawê rozpatrzy Rada.
6. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w pracach Zarz¹du. Burmistrz mo¿e zwróciæ siê z uzasadnionym wnioskiem do Rady o odwo³anie cz³onka
Zarz¹du, który uchyla siê od udzia³u w pracach Zarz¹du lub który swoimi dzia³aniami nara¿a na szwank interesy Gminy.
7. W razie odwo³ania cz³onka Zarz¹du, Rada dokonuje
wyboru nowego cz³onka na wniosek Burmistrza w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.
8. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Sekretarz Gminy oraz Skarbnik, Przewodnicz¹cy Rady i Wiceprzewodnicz¹cy Rady. Zarz¹d mo¿e
zaprosiæ na swoje posiedzenie tak¿e inne osoby.
§3
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
Przygotowywanie projektu bud¿etu z uwzglêdnieniem
zasad ustawy o finansach publicznych i wskazówek
Rady oraz przedk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Gminy.
Przygotowywanie projektów uchwa³ Rady oraz okrelenie sposobu ich wykonania.
Opracowywanie i przedstawianie wszelkich spraw w
których stanowi Rada oraz przygotowanie projektów
uchwa³ w tych sprawach.
Wykonywanie bud¿etu, informowanie mieszkañców
Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej oraz wykorzystywanie rodków bud¿etowych.
Podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem, a zw³aszcza:
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej
sumy ustalonej corocznie przez Radê,
b) zaci¹ganie po¿yczek i kredytów krótkoterminowych
do ³¹cznej wysokoci nie przekraczaj¹cej wielkoci
ustalonej przez Radê na dany rok bud¿etowy.
Podejmowanie uchwa³ o wydatkach koniecznych nie
uwzglêdnionych w bud¿ecie.
Decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach cywilno-prawnych.
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8. Przygotowywanie projektów uchwa³ o zaskar¿eniu
rozstrzygniêæ wskazanych w art. 101 ust. 1 i 4 ustawy
o samorz¹dzie gminnym b¹d ich podejmowanie, dotycz¹cych uchwa³ Zarz¹du.
9. Rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez Gminê.
10. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
11. Udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze Gminy pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielania zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci
przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa.
12. Okrelanie sposobu podzia³u zadañ miêdzy Burmistrzem, jego zastêpc¹ i Sekretarzem Gminy.
13. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
14. Przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady.
15. Wydawanie zarz¹dzeñ porz¹dkowych w przypadkach
nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem ¿ycia lub zdrowia. Zarz¹dzenie takie wymaga zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
16. Wykonywanie zadañ zleconych okrelonych odrêbnymi przepisami.
§4
1. Z ka¿dego posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Zarz¹du (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska
i funkcje osób uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u, z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz tekst zg³oszonych uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy cz³onków zarz¹du i protokolanta.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, uchwa³y i decyzje przekazuje siê
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Protoko³y numerowane s¹ cyframi arabskimi, ³amane
przez dwie ostatnie cyfry roku i przechowuje siê u wyznaczonego pracownika Urzêdu.
4. Obs³ugê techniczn¹ Zarz¹du zabezpiecza Burmistrz.
Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy
REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
§1
Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisj¹ zosta³a powo³ana na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.).
§2
Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu Gminy Czarne, Regulamin Rady Miejskiej oraz niniejszego regulaminu w oparciu o roczny plan
pracy oraz plan kontroli przedstawiony Radzie.
§3
1. Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Prze-
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wodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 3
wybieranych wy³¹cznie sporód radnych uchwa³a
Rady, podejmowana zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady.
2. Odwo³anie cz³onków komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du Gminy.
§4
1. Komisja jest organem Rady realizuj¹cym na bie¿¹co
jej funkcje kontroln¹.
2. Komisja ponadto spe³nia funkcjê opiniodawcz¹.
3. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu
Gminy uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci, rzetelnoci, oraz zgodnoci z przepisami.
4. Zakres dzia³ania obejmuje zadania w³asne Gminy oraz
Gminie zlecone. Bezporednie czynnoci kontrolne prowadzi tylko w zakresie zadañ w³asnych.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§5
PRZEDMIOT DZIA£ANIA
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Gminy w zakresie: przestrzegania Statutu Gminy, wykonania uchwa³ Rady, realizacjê bud¿etu, realizacjê interpelacji radnych i skarg
mieszkañców, funkcjonowania Urzêdu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz zgodnoci ich dzia³ania z
prawem, a w szczególnoci w zakresie gospodarki finansowej.
2. Mo¿e przej¹æ od innej komisji sprawê wynikaj¹c¹ z realizacji zadañ w³asnych Gminy z zakresu kompetencji
Rady w celu postawienia ostatecznych wniosków, które mo¿e poprzeæ, odrzuciæ lub uzupe³niæ.
3. Opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i w tym celu poszczególne komisje przestawiaj¹ swoje opinie, która
na tej podstawie dokonuje ³¹cznej oceny dzia³alnoci
Zarz¹du i w oparciu o tê ocenê stawia wnioski o udzielenie b¹d nie udzielenie absolutorium. Zajêcie przez
Komisje Rewizyjna odmiennego stanowiska od opinii
pozosta³ych komisji wymaga pisemnego uzasadnienia.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

§6
Komisja rozpatruje:
1. Skargi na Zarz¹d  w tej sprawie przygotowuje opinie
i wnioski na sesjê, dotyczy to równie¿ innych organów
Rady Miejskiej i radnych.
2. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez organy kontroli specjalnej dotycz¹cych jej zakresu dzia³ania oraz zakresu zadañ zleconych Gminie.
3. Wnioski mieszkañców o przeprowadzeniu referendum
gminnego.
§7
1. Komisja przeprowadza kontrole planowe, na zlecenie
Rady dorane i problemowe.
2. Odbywa posiedzenia zgodnie z planem w miarê potrzeb nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
§8
TRYB PROWADZENIA KONTROLI
1. Pracami komisji kieruje jej Przewodnicz¹cy lub zastêp-

14.

ca (za zespo³em wyznaczony przez Przewodnicz¹cego cz³onek).
Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upowa¿nienie wystawione przez Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej.
Komisja pracuje w zespo³ach i na posiedzeniach plenarnych. Komisja po szczegó³owym zbadaniu sprawy, uzyskaniu opinii radcy prawnego kontrolowanej
jednostki organizacyjnej mo¿e zwróciæ siê do specjalisty/ów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego
przypadku (problemu).
Do pomocy w czynnociach kontrolnych Burmistrz
wyznacza pracownika Urzêdu (nie dotyczy kontroli Zarz¹du).
Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.
Pracownicy jednostki kontrolowanej obowi¹zani s¹
udzielaæ cz³onkom komisji na ¿¹danie ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
Komisji przys³uguje prawo korzystania z dowodów,
które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, zeznania wiadków przedmioty itp.).
Kontroluj¹cego obowi¹zuj¹ przepisy o bhp, sanitarne oraz o postêpowaniu z informacjami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce.
Dzia³alnoæ komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej trybu pracy, w tym
kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
Z przebiegu kontroli komisja (zespó³) sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy jej cz³onkowie oraz
kierownik jednostki kontrolowanej.
Protokó³ zespo³u przedstawiany jest pe³nemu sk³adowi komisji do wypracowania wniosków i ocen.
Protokó³ ujmuje fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kontrolowanej uchybienia, nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne jak równie¿ osi¹gniêcia.
Protokó³ ponadto powinien zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych oraz osób
kontrolowanych,
 okrelenie przedmiotu kontroli, czas trwania kontroli,
 wykorzystane dowody ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjanienie
odmowy podpisu,
 wykaz za³¹czników.
Sporz¹dzony protokó³ przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej. Wyniki swoich dzia³añ komisja
przedstawia Radzie na najbli¿szej sesji.
§9

rodki stosowane przez Komisjê:
1. Komisja stosuje do wdro¿enia wyników swojej dzia³alnoci kontrolnej nastêpuj¹ce rodki dzia³ania:
a) wyra¿a opiniê o odwo³anie Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nie udzielenie absolutorium.
b) wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du,
c) wnioskuje o poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci
osób winnych naruszeñ prawa,
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d) przedk³ada projekt zaleceñ pokontrolnych do przyjêcia przez Radê i skierowania do wykonania,
e) opiniuje wybrane zagadnienia objête dzia³alnoci¹ komisji,
f) wystêpuje o podjêcie uchwa³ w zakresie objêtym w³aciwoci¹ komisji.
§ 10
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej kieruje do jednostek
kontrolowanych oraz Zarz¹du Gminy wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych
za powstanie tych nieprawid³owoci.
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy
WYKAZ GMINNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem.
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Czarnem.
Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Czarnem.
Przedszkole Gminne w Czarnem.
Zespó³ Szkó³ w Czarnem.
Szko³a Podstawowa w Krzemieniewie.
Szko³a Podstawowa w Wyczechach.
Za³¹cznik Nr 9
do Statutu Gminy
Wykaz uchwa³ Rady Miejskiej
w sprawie tworzenia likwidacji i reorganizacji
zak³adów i innych instytucji gminnych

1) uchwa³a Nr 49/X/91 Rady Miasta i Gminy w Czarnem z
dnia 11 kwietnia 1991 r. w sprawie przejêcia przez organa samorz¹du terytorialnego w wyniku podzia³u rejonowego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Cz³uchowie, Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnem,
2) uchwa³a Nr 56/XII/91 Rady Miasta i Gminy w Czarnem
z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie okrelenia formy
organizacyjno-prawnej przejêtego mienia komunalnego,
3) uchwa³a Nr 57/XII91 Rady Miasta i Gminy w Czarnem
z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie formy organizacyjno-prawnej przejêtego mienia komunalnego,
4) uchwa³a Nr 65/XV/91 Rada Miasta i Gminy w Czarnem
z dnia 27 wrzenia 1991 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazw¹ Miejsko-Gminny
Orodek Kultury w Czarnem,
5) uchwa³a Nr 85/XVIII/91 Rada Miejskiej w Czarnem z
dnia 28 grudnia 1991 r. w sprawie reaktywowania
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Czarnem,
6) uchwa³a Nr 185/XXXII/93 Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zak³adu bud¿etowego pod
nazw¹ Przedszkole Gminne w Czarnem,
7) uchwa³a Nr XIII/66/95 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
2 padziernika 1995r. w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego Gminy,
8) uchwa³a Nr 17/91/96 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
20 lutego 1996 r. w sprawie zmiany zasad gospodarki
finansowej Przedszkola Gminnego,
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9) uchwa³a Nr 18/93/96 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
25 marca 1996 r. w sprawie przyst¹pienia Gminy do
Spó³ki Wodno-ciekowej Czarne,
10) uchwa³a Nr 29/148/97 Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie reorganizacji Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnem,
11) uchwa³a Nr V/22/99 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
27 lutego 1999 r. w sprawie likwidacji publicznej szko³y
filialnej,
12) uchwa³a Nr V/26/99 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
27 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjum,
13) uchwa³a Nr V/27/99 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
27 lutego 1999 r. sprawie utworzenia zespo³u szkó³,
14) uchwa³a Nr VII/39/99 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
30 marca 1999 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
utworzenia zespo³u szkó³.
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UCHWA£A Nr XXXI/162/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(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
i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 oraz art. 12 ust. 1 i 2,
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230, zm. Dz. U. z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, Dz. U. 1989 r.
Nr 35, poz. 192, Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, Dz. U. z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419,
Dz. U. z 1993 r. Nr 40, poz. 184, Dz. U. z 1996 r. Nr 127,
poz. 593, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732,
Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U.
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r.
Nr 60, poz. 610) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia:
1) poza miejscem sprzeda¿y w iloci  60,
2) w miejscu sprzeda¿y w iloci  10.
§2
Kieruj¹c siê koniecznoci¹ ograniczenia dostêpnoci
alkoholu wprowadza siê zasady usytuowania na terenie
Gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych jak ni¿ej:
1) nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w granicach obiektów kultu religijnego i
obiektach sportowych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1068, 1069, 1070

 2350 

2) wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w punktach znajduj¹cych siê w granicach administracyjnych jednostek organizacyjnych nastêpuje po
uzyskaniu ich pozytywnej opinii.
§3
Okrela siê warunki wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
i podawanie napojów alkoholowych jak ni¿ej:
1) sprzeda¿ alkoholu odbywaæ siê bêdzie w godzinach
otwarcia sklepów i placówek gastronomicznych,
2) sprzeda¿ alkoholu odbywaæ siê bêdzie w sklepach
prowadz¹cych handel artyku³ami spo¿ywczymi lub
w specjalistycznych monopolowych o trwa³ej zabudowie,sta³ych fundamentach o powierzchni sprzeda¿y nie mniej ni¿ 30 m2 (nie dotyczy piwa),
3) w wietlicach wiejskich wydzier¿awionych sprzeda¿
i podawanie drinków nie czystego alkoholu odbywaæ siê bêdzie w godzinach prowadzonej dzia³alnoci,
4) w wietlicach wiejskich zezwolenie na sprzeda¿ i podawanie piwa mo¿e byæ wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady So³eckiej.
§4
Wprowadza siê sta³y zakaz:
1) spo¿ywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych na terenie gminy,
nie bêd¹cych w³asnoci¹ prywatn¹,
2) sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych w Miejsko  Gminnym Orodku Kultury.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/135/97 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów zmieniona uchwa³¹ Nr XXXI/154/97 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 wrzenia 1997 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Czarnem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po jej og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym z tym, ¿e
§ 4 pkt 2 uchwa³y wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

1069
UCHWA£A Nr XXXI/163/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla ludnoci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(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
i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014 z 2001 r., Nr 45, poz. 497) oraz art. XII.§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks pracy (Dz. U z 1974 r. Nr 24, poz. 142, zm. Dz. U.
z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 72, poz. 422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101,
z 1995 r. Nr 84, poz. 386 i Nr 95, poz. 495) Rada Miejska w
Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala otwieranie i zamykanie:
1) placówek handlu detalicznego  codziennie oraz w niedziele i wiêta w godzinach od 500 do 2200 z wy³¹czeniem dwóch placówek, które czynne mog¹ byæ przez
ca³¹ dobê,
2) zak³adów gastronomicznych  codziennie od godz.800
do godz.24 00. Godziny zamykania nie maj¹ zastosowania w przypadku organizowania przez te placówki
imprez i uroczystoci,
3) zak³adów us³ugowych dla ludnoci codziennie w godzinach od 600 do 2200.Godziny otwierania i zamykania nie maj¹ zastosowania do zak³adów wiadcz¹cych
us³ugi w zakresie opieki zdrowotnej, turystyki i hotelarstwa, transportu osobowego i inne których specyfika mo¿e wymagaæ wiadczenia us³ugi poza tymi godzinami.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak
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UCHWA£A Nr XXVII/170/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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 i Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014 z 2001 r., Nr 45, poz. 497) oraz na podstawie
art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i 33 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón. zm.), Rada
Gminy w Koczale uchwala, co nastêpuje:
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§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno, zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocza³a, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XII/59/91 Rady
Gminy Kocza³a z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1991 r. Nr 11, poz. 60).
§2
Celem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia oraz
zasad i form zagospodarowania terenów po³o¿onych
wokó³ jeziora Dymno, z preferencj¹ dla turystyki, rekreacji i wypoczynku, przy maksymalnym zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§3
Zmiana planu, zwana dalej planem, wyra¿ona jest w
formie tekstu niniejszej uchwa³y i i w formie graficznej,
rysunku planu, o nazwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno, wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 2000,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.
§4
Granice obszaru objêtego uchwa³¹ okrelone s¹ na
rysunku planu.
§5
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania zosta³y rozgraniczone liniami o gruboci 1
mm:
a) liniami ci¹g³ymi, jednoznacznego ustalenia  wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku pokrywania
siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy;
b) liniami przerywanymi, oznaczaj¹cymi mo¿liwoæ
przesuniêcia rozgraniczenia w obie strony od osi linii do 15 m, o ile ustalenie szczegó³owe dla danego
terenu nie stanowi inaczej i je¿eli przesuniêcie nie
powoduje zmiany przeznaczenia wymagaj¹cej zgody ministra lub wojewody w procedurze sporz¹dzania planu.
3. W oznaczeniu graficznym granicy obszaru objêtego
planem miarodajna jest o linii rozgraniczaj¹cej, stanowi¹cej czêæ tego oznaczenia.
Rozdzia³ 2
Ogólne zasady zagospodarowania
terenów i kszta³towania zabudowy
§6
1. Ustala siê przeznaczenie jeziora Dymno dla rekreacji i
sportów wodnych, bez u¿ycia silników spalinowych.
2. Przy brzegu mog¹ byæ budowane drewniane pomosty
na potrzeby wêdkarstwa, sprzêtu p³ywaj¹cego i k¹pielisk, z uwzglêdnieniem wymogów Prawa wodnego. Odleg³oæ miêdzy pomostami dla sprzêtu p³ywaj¹cego i
k¹pielisk nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 150 m. Wyklucza
siê budowê pomostów w obrêbie zwartych trzcinowisk.
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3. Obowi¹zuje zakaz zrzutu zanieczyszczeñ do wód jeziora.
§7
Ustala siê ogóln¹ zasadê ochrony i kszta³towania krajobrazu, polegaj¹c¹ na os³anianiu zieleni¹ wysok¹ od strony jeziora wszystkich form nieprzyrodniczych zagospodarowania, szczególnie zabudowy, tak, by z ka¿dego miejsca na brzegu jeziora uzyskaæ widok wy³¹cznie na wodê,
zieleñ i pola.
§8
Brzeg jeziora powinien byæ publicznie dostêpny w pasie o szerokoci co najmniej 10 m. Obowi¹zuje zakaz przerywania tego pasa ogrodzeniami.
§9
1. Dla ca³ego obszaru objêtego planem ustala siê zakaz
lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2. Dla obszaru objêtego planem, za wyj¹tkiem terenów
po³o¿onych w strefie osiedla:
A1 TG, A3 ZD, A4 ZD i A5 US, ustala siê zakaz realizacji
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska. Z
ograniczenia tego wy³¹cza siê jedynie ewentualn¹ budowê sieci gazowej.
Istniej¹ce zainwestowanie mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska powinno byæ sukcesywnie ograniczane.
§ 10
Dla u¿ytków rolnych po³o¿onych w obszarze planu (RP)
ustala siê:
1) zakaz zabudowy, tak¿e rolniczej oraz zakaz nawo¿enia gnojowic¹,
2) mo¿liwoæ zalesienia.
§ 11
Dla lasów przyleg³ych do jeziora (ZL) ustala siê s³u¿ebnoæ w zakresie pieszej komunikacji, zwi¹zanej z turystyk¹ i rekreacj¹, z wykorzystaniem istniej¹cych dróg lenych
i ew. innych przejæ udostêpnionych przez w³aciciela
lasu, bez naruszania drzewostanu.
§ 12
Dla wszystkich terenów przyleg³ych do dróg, poza lasami, ustala siê s³u¿ebnoæ w zakresie prowadzenia uzbrojenia technicznego.
§ 13
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru we wszystkie
elementy infrastruktury technicznej wg potrzeb. Sieæ infrastruktury powinna byæ uk³adana przede wszystkim w
pasach drogowych ulic, a gdzie jest to utrudnione, w terenach przyleg³ych.
§ 14
1. Zabudowa mo¿e byæ realizowana tylko w miejscach
okrelonych na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych terenów w liniach rozgraniczaj¹cych (rozdzia³ 7). Przy braku ograniczeñ dotycz¹cych kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu w planie, obowi¹zuj¹ wy³¹cznie ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów Prawa.
2. Poza wyj¹tkami, okrelonymi w ustaleniach szczegó³owych, obowi¹zuje standard zabudowy przystosowanej do u¿ytku ca³orocznego.
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3. Oddanie do u¿ytku poszczególnych budynków z instalacjami sanitarnymi mo¿e nast¹piæ pod warunkiem
przy³¹czenia do kanalizacji, po jej uruchomieniu, z odprowadzeniem do oczyszczalni cieków.
4. Zagospodarowanie ka¿dej nieruchomoci powinno
zapewniaæ miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów
jej u¿ytkowników.

§ 17
Dopuszczenie zasad odbiegaj¹cych od ogólnych, wymienionych w rozdziale 2, zosta³o wymienione w ustaleniach szczegó³owych (rozdz.9)
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska

§ 15

§ 18

Ustala siê mo¿liwoæ wzajemnej zamiennoci oraz ³¹czenia funkcji mieszkalnej, pensjonatowej i letniskowej.

W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1. Zaopatrzenie w wodê jednostek A i C z wiejskiego ujêcia wody w Koczale, natomiast jednostki B z ujêcia lokalnego po³o¿onego nad jez. Dymno istniej¹c¹ lub projektowan¹ sieci¹ wodoci¹gow¹.
2. Projektowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ wykonaæ w pasach
drogowych wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
3. Z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym 02KL w
jednostce B sieæ wodoci¹gow¹ mo¿na uk³adaæ wzd³u¿
drogi na terenach oznaczonych symbolami B7ZL i
B6UT,
4. Adaptuje siê istniej¹ce ujêcie wiejskie, po³o¿one na
terenie A1TG, wraz ze stacj¹ wodoci¹gow¹. Dla ujêcia
ustanowiæ strefê ochrony poredniej.
5. Pozostawia siê istniej¹ce ujêcia lokalne po³o¿one na
terenach oznaczonych symbolami: A15UT, B1UT, B4UT,
A3ZD oraz zaleca siê ustanowiæ dla nich strefy ochrony poredniej.

§ 16
1. Zabudowa powinna odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom:
a) usytuowanie  obowi¹zuj¹ca linia zabudowy (w oznaczeniu graficznym miarodajna jest jej krawêd zewnêtrzna tj. bli¿sza frontu dzia³ki) okrela po³o¿enie
zewnêtrznej ciany budynku, lub jej czêci, o d³ugoci co najmniej 6 m i wysokoci pe³nej kondygnacji;
linia obowi¹zuj¹ca jest jednoczenie lini¹ nieprzekraczaln¹  dopuszcza siê wysuniêcie przed ni¹ jedynie
nieobudowanego, a¿urowego ganku o pow. do 5 m2,
przy budynkach o powierzchni zabudowy co najmniej
100 m2.
b) wysokoæ: parter i poddasze u¿ytkowe,
c) poziom posadzki parteru do 50 cm nad poziomem
gruntu od strony frontu dzia³ki.
d) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu po³aci pod k¹tem 400-500, pokryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi, w kolorze ceglastym, matowym; w przypadku dachów dwuspadowych o kalenicy na wysokoci powy¿ej 10 m nad poziomem
terenu nale¿y stosowaæ naczó³ki (daszki nad ciêtymi cianami szczytowymi),
e) ogrodzenia nieruchomoci na granicy z terenami publicznymi powinny byæ na ca³ej d³ugoci wtopione
w ¿ywop³oty (sadzone tak¿e po zewnêtrznej stronie
ogrodzenia, ale w granicach nieruchomoci),
2. Poza wymaganiami wymienionymi w ust. 2, zabudowa na dzia³kach mieszkalno-letniskowych powinna
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) zabudowê na ka¿dej dzia³ce ogranicza siê do jednego, prostego lub rozcz³onkowanego w rzucie, ale
pod jednym (ew. rozcz³onkowanym) dachem, wolnostoj¹cego budynku,
b) na program budynku mog¹ sk³adaæ siê pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze, stanowi¹ce zaplecze
mieszkania oraz gara¿owe na samochody osobowe
i sprzêt p³ywaj¹cy,
c) dopuszczalne jest wype³nienie przestrzeni miêdzy
budynkami, po³o¿onymi na s¹siednich dzia³kach,
wiatami na samochody, przegrodzonymi pe³n¹ cian¹ na granicy dzia³ek; warunkiem dopuszczenia takiego rozwi¹zania jest zgodna, jednoczesna realizacja wiat na obu dzia³kach,
d) poza wymienion¹ wy¿ej zabudow¹, na dzia³ce mo¿e
znajdowaæ siê tylko, nie zwi¹zana trwale z gruntem,
drewniana, a¿urowa altana ogrodowa, o powierzchni
do 9 m2 i o wys. cian do 2,5 m; altana mo¿e byæ
usytuowana tylko w g³êbi dzia³ki, za budynkiem
mieszkalnym,
e) wysokoæ okapu dachu budynku do 3 m nad poziomem posadzki parteru.

§ 19
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
Objêcie ca³ego obszaru, zainwestowania planowanego i istniej¹cego, z obowi¹zkiem przy³¹czenia wszystkich obiektów kanalizacj¹ sanitarn¹, z terminem uruchomienia do koñca 2004 r.
cieki sanitarne uk³adem kanalizacji grawitacyjnopompowym wprowadziæ do istniej¹cej kanalizacji
sanitarnej, któr¹ sp³ywaæ bêd¹ na mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê cieków w Koczale.
Sieæ kanalizacji sanitarnej w jednostce A i B uk³adaæ
w istniej¹cych i projektowanych pasach drogowych
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi. Przy braku
miejsca w pasie drogowym 02KL w jednostce B kana³ grawitacyjny uk³adaæ wzd³u¿ drogi na terenach
oznaczonych symbolami:B2UT, B3UT i B4UT.
Sieæ kanalizacji sanitarnej w jednostce C uk³adaæ w
istniej¹cej drodze gruntowej i zieleni parkowej na terenie C14ZPI oraz pasach drogowych wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi.
Budowê przepompowni cieków sanitarnych, których
uci¹¿liwoæ mieciæ winna siê w granicach wyznaczonych dzia³ek. Teren wyznaczony dla przepompowni
wygrodziæ.
Realizacjê lokalnych przepompowni cieków na terenach oznaczonych symbolami: A15NO, A23NO,
B18NO, C1NO, C15NO oraz w granicach terenu C11US
i B1UT, na w³asne potrzeby tego terenu.
Pozostawia siê istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej.
Wody deszczowe z projektowanych parkingów odprowadziæ do gruntu po ich oczyszczeniu do wartoci okrelonych w przepisach.
Wody opadowe z terenu A5US odprowadziæ do kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo.
Z pozosta³ych terenów wody deszczowe odprowadzaæ powierzchniowo.
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W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê:
1. Przygotowanie ciep³a dla potrzeb grzewczych w indywidualnych kot³owniach, zaleca siê wykorzystywanie
paliwa ekologicznego,
2. Sukcesywne eliminowanie paliw sta³ych do przygotowania ciep³a,
3. Adaptacjê istniej¹cej kot³owni osiedlowej; jej uci¹¿liwoæ winna siê mieciæ w granicach wyznaczonego
dla niej terenu,
4. Pozostawienie istniej¹cej sieci cieplnej
§ 21
W zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
1. Odpady sta³e gromadziæ w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z uwzglêdnieniem
mo¿liwoci ich segregacji; plac do ustawiania pojemników nale¿y utwardziæ.
2. Odpady wywoziæ na istniej¹ce wysypisko gminne po³o¿one poza granicami opracowania.
§ 22
W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê:
1. Dopuszczenie natê¿enia ha³asu do wartoci 45dB w
porze dnia i 40dB w porze nocy, z wy³¹czeniem terenów oznaczonych symbolami: A5US i A1TG.
2. Ustala siê zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej
powstawanie promieniowania niejonizuj¹cego oraz wibracji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ludzi.
§ 23
Ustala siê zasadê umieszczania uzbrojenia technicznego w pasach drogowych ulic lub, przy braku w nich miejsca, wzd³u¿ dróg, w terenach przyleg³ych, w ramach s³u¿ebnoci.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji
§ 24
1. Energia elektryczna bêdzie u¿ytkowana dla potrzeb
owietlenia, drobnego grzejnictwa i sprzêtu zmechanizowanego. Przygotowanie posi³ków odbywaæ siê
bêdzie w oparciu o gaz p³ynny, a ogrzewanie pomieszczeñ i przygotowanie ciep³ej wody w oparciu o olej
opa³owy lub gaz.
2. Dostawa mocy energii elektrycznej dla potrzeb planowanej zabudowy odbywaæ siê bêdzie z sieci Zak³adu
Energetycznego na podstawie warunków technicznych
przy³¹czenia i umowy o przy³¹czenie.
3. Ustala siê lokalizacjê trzech stacji transformatorowych
15/0,4 kV s³upowych wg rysunku planu (symbol EE).
4. Ustala siê mo¿liwoæ przesuniêcia trasy napowietrznej linii SN 15 kV Nr 429 na odcinku kolizji z terenem
A6ML, na teren A7RP.
5. Ustala siê trasê linii kablowej SN 15 kV w drodze O3KL,
jako odga³êzienie linii SN 15 kV nr 465.
6. Ustala siê trasê linii napowietrznej SN 15 kV przy drodze O4KL poza pasem drogowym wg rysunku planu.
7. Utrzymuje siê trasê linii istniej¹cej napowietrznej
SN15kV w wydzielonym pasie technicznym wolnym
od zabudowy i terenów rekreacyjno-sportowych na odcinku kolizji z terenem B15UT.
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8. Adaptuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe nr 623
Kocza³a PGR i 861 Kocza³a III Dymin oraz linie SN i nn
do potrzeb istniej¹cych odbiorców.
9. Odcinek linii SN15 kV 468 i 470 na trasie kolizji z terenem A5US przeznaczonym pod zabudowê sportoworekreacyjn¹ przeznacza siê do przebudowy na kablow¹, w usytuowaniu wg potrzeb.
10. Ustala siê likwidacjê linii napowietrznej nn przebiegaj¹cej przez teren A20ZL po wybudowaniu planowanej
stacji transformatorowej w pobli¿u terenu A6ML.
11. Dopuszcza siê zmianê trasy poszczególnych odcinków linii i proponowanych lokalizacji stacji transformatorowych w miarê potrzeb, jeli nie spowoduje to
kolizji z innymi elementami zagospodarowania.
§ 25
1. Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telefoniczn¹.
2. Kanalizacja linii teletechnicznych, nawi¹zuj¹cych do
istniej¹cych urz¹dzeñ w Koczale, prowadzona bêdzie
do wszystkich odbiorców w pasach projektowanych i
istniej¹cych dróg i w przyleg³ych do nich terenach, w
ramach s³u¿ebnoci dla uzbrojenia.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony
archeologicznego rodowiska kulturowego
§ 26
1. Przed przyst¹pieniem do podzia³u i zainwestowania
terenów obejmuj¹cych oznaczone na rysunku planu
strefy wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwarorskiej, inwestorów obowi¹zuje przeprowadzenie archeologicznych badañ ratowniczych, w zakresie okrelonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. O zamiarze przyst¹pienia do zainwestowania terenu inwestor powinien poinformowaæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie komunikacji
§ 27
1. Ustala siê pozostawienie istniej¹cych dróg w dotychczasowych granicach z minimalnymi korektami,, niezbêdnymi do prawid³owego funkcjonowania, kosztem
przyleg³ych terenów, jak na rysunku planu.
2. Drogi w obszarze objêtym planem pe³niæ bêd¹ funkcjê
ulic obszaru zagospodarowania turystycznego, z dopuszczeniem uzbrojenia technicznego obszaru, w pasach drogowych.
3. Dla drogi zbiorczej (KZ) i dróg lokalnych (KL) dopuszcza siê nawierzchnie bitumiczne. Dla dróg dojazdowych
obowi¹zuj¹ nawierzchnie brukowe lub gruntowe.
4. Parkowanie i postój samochodów, poza jezdniami dróg
publicznych dopuszczone s¹ jedynie w miejscach wyznaczonych i na innych terenach w odleg³oci co najmniej 50 m od brzegów jeziora.
5. Parkingi o iloci stanowisk ponad 10, powinny mieæ
nawierzchnie szczelne, z odprowadzeniem wody powierzchniowej do gruntu po podczyszczeniu.
Parkingi o iloci stanowisk do 10, mog¹ mieæ nawierzchnie a¿urowe lub gruntowe.
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6. Nawierzchnie dróg pieszych powinny byæ gruntowe, z
zastosowaniem drewnianych i kamiennych wzmocnieñ
w miejscach wymagaj¹cych ochrony terenu przed destrukcj¹.

3. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene grunty lene o powierzchni 4,66 ha, w tym:
 powierzchni lenej  4,27 ha,
 powierzchni nielenej  0,39 ha.

Rozdzia³ 7
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych

Rozdzia³ 8
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 28

Na terenach A1TG, A15UT, B15UT oraz C1UT ustala
siê rezerwacjê terenów zapewniaj¹c¹ mo¿liwoæ doranego przygotowania budowli ochronnych typu ukrycie
czêciowo przygotowane w okresie pokoju.

1. Na cele nierolnicze i nielene ustalane w planie przeznacza siê grunty rolne o powierzchni 53,29 ha, w tym:
 u¿ytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o powierzchni 48,42 ha:
kl. R IVb  0,84 ha,
kl. R V  19,93 ha,
kl. R VI  25,62 ha,
kl. Ps VI  2,03 ha,
 u¿ytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego:
kl. PsVI  o powierzchni 0,58 ha,
 grunty pod zadrzewieniami i zakrzewieniami ródpolnymi  o powierzchni 2,03 ha,
 grunty pod wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw
rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi
budynkami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi bezporednio produkcji rolniczej  o powierzchni 0,76 ha,
2. Przeznacza siê pod zalesienie u¿ytki rolne kl. RV, RVI i
RzVI o ³¹cznej powierzchni  6,04 ha.

§ 29

§ 30
Ustala siê zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych:
 dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy zapewnionej dostawie energii elektrycznej, z istniej¹cych ujêæ na terenach A3ZD, A15UT i B4UT;
 dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy
braku dostaw energii elektrycznej, z jeziora.
§ 31
Dla wszystkich projektowanych budynków ustala siê
zasadê wykonywania owietlenia wewnêtrznego i zewnêtrznego w sposób umo¿liwiaj¹cy przystosowanie do
warunków obrony cywilnej w ci¹gu 8 godzin.

Rozdzia³ 9
ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi

Lp

Symbol
na rysunku planu
WO

A1 TG

A3 ZD
A4 ZD

Treæ ustalenia
Teren wód otwartych – jezioro Dymno.
Teren funkcji technicznych i gospodarczych.
Istniej¹ce zagospodarowanie (kot³ownia, ujêcie wody, stacja wodoci¹gowa, stacja
transformatorowa i gara¿e) do zachowania lub przekszta³cenia i uzupe³nieñ w ramach funkcji z uwzglêdnieniem ochrony ujêcia wody
Teren wymaga nasadzeñ zieleni os³onowej.
Istniej¹ce ujêcie wody wymaga ustanowienia strefy ochrony poredniej
Zespó³ gara¿y do uzupe³nienia zabudowy o szereg z³o¿ony z 20 boksów, z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:
1. plan zagospodarowania w projekcie budowlanym powinien obj¹æ co najmniej
teren ca³ego szeregu projektowanego i ca³ego szeregu s¹siedniego oraz drogê
miêdzy nimi po³o¿on¹,
2. projektowany szereg powinien byæ wybudowany w ca³oci jako jeden obiekt
lub w podzia³ach, jako kilka obiektów licz¹cych po co najmniej 5 boksów,
3. ca³y szereg powinien sk³adaæ siê z boksów o jednakowych gabarytach i bramach , z dachem dwuspadowym symetrycznym o k¹cie nachylenia po³aci
ok. 20%
Po¿¹dane jest przykrycie istniej¹cego zespo³u gara¿y dachem jak w szeregu
projektowanym. Dopuszczalne jest tak¿e zastosowanie dla wszystkich gara¿y
jednakowych atrap dachowych.
Teren istniej¹cych ogrodów dzia³kowych, z zachowaniem istniej¹cego ujêcia wody, dla którego nale¿y ustanowiæ strefê ochrony poredniej.
Teren na rozwój ogrodów dzia³kowych.
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A5 US

A6 ML

A7 RP
A8 ZL
A9 ZL
A10 ZE
A11 ZL

A12 ZL

A13 RM
UT

A14 ZPI
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Teren rekreacyjno-sportowy.
Projektowany zespó³ boisk sportowych z trwa³ym zapleczem sanitarnym i
sprzêtowym w jednym lub kilku budynkach. Mo¿liwoæ budowy szerokiego
programu obiektów sportowych z hal¹ i zaplecza hotelowe dla obozów
kondycyjnych itp.
Dopuszczalna budowa tak¿e innych obiektów u¿ytecznoci publicznej, jak
obiekty kultury, w sposób nie ograniczaj¹cy programu funkcji rekreacyjnosportowej.
Zabudowa i zagospodarowanie powinny mieæ formê reprezentacyjn¹.
G³ówny dostêp do terenu z dzia³ki nr 443/1, znajduj¹cej siê poza granicami
ustaleñ planu. Po¿¹dane skablowanie istniej¹cej linii energetycznej.
Teren projektowanej zabudowy mieszkalno-letniskowej lub mieszkalnej
jednorodzinnej.
Przechodz¹ca przez teren linia energetyczna mo¿e powinna byæ przesuniêta w
pobli¿e granicy dzia³ek, w granicach A6ML lub A7RP.
Przerywane linie podzia³u wewnêtrznego terenu na dzia³ki oznaczaj¹ mo¿liwoæ
korekty granic do 5 m w obie strony, a tak¿e mo¿liwoæ utworzenia jednej dzia³ki
z kilku proponowanych.
2
Powierzchnia zabudowy pojedynczej dzia³ki do 150 m
W przypadku ³¹czenia dzia³ek, pow. zabudowy do 200 m i mo¿liwoæ
2
wybudowania w g³êbi dzia³ki budynku gospodarczego o pow. Do 50 m , z
dachem jak budynek mieszkalny.
Teren u¿ytków rolnych.
Teren lasów.
Teren lasów ochronnych z dolesieniem.
Teren naturalnej sukcesji, proponowany u¿ytek ekologiczny
Publiczna dostêpnoæ ograniczona.
Teren proponowany do zalesienia.
Do czasu podjêcia przez w³aciciela terenu decyzji o zalesieniu, teren mo¿e
zachowywaæ dotychczasow¹ funkcjê u¿ytku rolnego i tak wystêpowaæ w
obrocie gruntami rolnymi.
Teren leny.
Istniej¹ca zabudowa letniskowa, dla której uzyskano zgody na zmianê
przeznaczenia gruntu lenego na cele nierolnicze i nielene mo¿e byæ
zachowana, pod warunkiem:
− nie zwiêkszania powierzchni zabudowy
− przebudowy z doprowadzeniem do formy architektonicznej wymaganej
dla zabudowy mieszkalno-letniskowej (§ 16), co najmniej w zakresie
formy dachów,
− odprowadzenia cieków do kanalizacji wiejskiej w drodze O1 KZ, w
chwili pod³¹czenia jej do oczyszczalni cieków.
Nie spe³nienie tych wymogów, a przede wszystkim pod³¹czenia
do kanalizacji, bêdzie wykonaniem przeznaczenia gruntu pod budynkami na
cele lene zgodnie z planem i przeznaczeniem budynków do rozbiórki.
S³u¿ebnoæ w zakresie dojazdu oraz przeprowadzenia uzbrojenia istniej¹cej
zabudowy letniskowej.
Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej.
Mo¿liwoæ prowadzenia us³ug dla celów turystycznych: noclegi, gastronomia,
handel. Dopuszczalne powiêkszenie powierzchni zabudowy o 25%. W
przypadku przebudowy i rozbudowy, wymagania architektoniczne jak w § 16.
Teren pla¿y.
Pla¿a piaszczysta i trawiasta, bez zabudowy i utwardzania terenu, z
zachowaniem istniej¹cego zadrzewienia.
Teren publiczny, ze s³u¿ebnoci¹ w zakresie przeprowadzenia uzbrojenia
zabudowy letniskowej z A12 ZL , A19ZE , i A2OZL do drogi O10 KD.
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Teren rekreacyjno-parkowy z urz¹dzeniami do rekreacji zorganizowanej, z
zachowaniem istniej¹cego zadrzewienia i ujêcia wody, dla którego nale¿y
ustanowiæ strefê ochrony poredniej.
Teren publiczny.
Zabudowa do 300 m2 – jeden budynek – jako zaplecze gastronomiczne, sanitarne i
gospodarcze dla funkcji.
Wybór usytuowania zabudowy powinien nast¹piæ dopiero po ustaleniu strefy
ochrony poredniej istniej¹cego ujêcia wody i z uwzglêdnieniem wynikaj¹cych
st¹d uwarunkowañ. Wjazd samochodowy tylko dla zaopatrzenia i samochodów
uprzywilejowanych.
Teren przepompowni cieków. Powierzchnia 16-20 m2
Uci¹¿liwoæ w granicach dzia³ki. Obowi¹zek ogrodzenia.
Teren leny. Lasy ochronne.
Teren leny. Lasy ochronne.
Teren sportu.
Boisko sportowe z zabudow¹ zaplecza wed³ug potrzeb i mo¿liwoci.
Teren publiczny.
Teren leny, proponowany u¿ytek ekologiczny.
Dla istniej¹cej zabudowy letniskowej ustalenia jak dla terenu A12ZL.
Teren leny z lenym parkingiem.
Dla istniej¹cej zabudowy letniskowej ustalenia jak dla terenu A12 ZL.
Teren naturalnej sukcesji – teren ród³owy rzeki Rudy.
Czêæ terenu lasu ochronnego.
Proponowany u¿ytek ekologiczny.
Niezbêdne piesze przejcie, publiczne, w wyznaczonym miejscu.
Teren zabudowy mieszkalno-letniskowej, lub mieszkalnej.
Mo¿liwoæ wydzielenia do 4 dzia³ek i drogi dojazdowej, wewnêtrznej, jak na
propozycji podzia³u przedstawionej na rysunku planu. Przy innym podziale
powinien byæ spe³niony warunek zachowania minimalnej szerokoci dzia³ek  30
m i minimalnej powierzchni 1500 m2.
Zabudowa spe³niaj¹ca warunki § 16.
Budynki mieszkalne o pow. zabudowy do 200 m2 Mo¿liwoæ wybudowania w
g³êbi dzia³ek budynku gospodarczego o pow. do 50 m2 , z dachem jak na budynku
mieszkalnym.
2
Teren przepompowni cieków. Powierzchnia 16  20 m
Uci¹¿liwoæ w granicach dzia³ki. Obowi¹zek ogrodzenia.
Dostêp z terenu A15UT.
Teren bazy wypoczynkowej, z zachowaniem istniej¹cego drzewostanu.
Nie dopuszcza siê do dalszego zwiêkszania powierzchni zabudowy i kubatury
budynków, za wyj¹tkiem zwiêkszenia kubatury budynku g³ównego, przez
nadbudowê dachu, z poddaszem u¿ytkowym. Ewentualne przekszta³cenia
zabudowy z zachowaniem wymogów § 16.
Niezbêdne wyposa¿enie terenu w przepompowniê cieków.
Wyznacza siê pas o szerokoci co najmniej 50 m od linii brzegowej jeziora,
przeznaczony na pla¿ê, zieleñ os³aniaj¹c¹ zabudowê, ma³e boiska sportowe i drobne
urz¹dzenia rekreacyjne (³awki, hutawki itp.) Dopuszcza siê ustawienie nie
2
zwi¹zanego z gruntem hangaru na sprzêt p³ywaj¹cy, o pow. do 20 m , os³oniêtego
zieleni¹.
W pasie tym, wydziela siê pas przybrze¿ny o szerokoci co najmniej 10 m, nie
przerwany ogrodzeniami, dla publicznej dostêpnoci przejæ i pla¿owania.
Teren pobytowej bazy turystycznej.
Nie dopuszcza siê do zwiêkszania powierzchni zabudowy.
Dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowej formy zabudowy (domki
kampingowe). Przy przekszta³ceniach zabudowy zachowaæ warunki § 16.
Zagospodarowanie pasów 50 m i 10 m jak w B1 UT. Domki kampingowe
znajduj¹ce siê w pasie 50 m, po wyeksploatowaniu powinny byæ zlikwidowane.
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Teren pobytowej bazy turystycznej.
Mo¿liwoæ powiêkszenia powierzchni zabudowy obiektami trwa³ymi, z zachowaniem
2
wymogów § 16, do 400 m ³¹cznie. Zagospodarowanie pasów 50 m i 10 m jak w B1
UT. Istniej¹ca w pasie 50 m zabudowa po wyeksploatowaniu powinna byæ
zlikwidowana.
Teren pobytowej bazy turystycznej.
Nie dopuszcza siê do zwiêkszania powierzchni zabudowy. Zagospodarowanie
pasów 50 m i 10 m jak w B1 UT. Istniej¹ca w pasie 50 m zabudowa po
wyeksploatowaniu powinna byæ zlikwidowana.
Zabudowa w granicach okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z
zachowaniem warunków § 16.
Istniej¹ce ujêcie wody, do zachowania, nale¿y ogrodziæ.
Teren pobytowej bazy turystycznej.
Projektowana zabudowa budynkiem mieszkalno-letniskowym, pensjonatem lub
inn¹ form¹ hotelow¹, z gastronomi¹ i lokalem handlowym.
2
Powierzchnia zabudowy do 400 m z zachowaniem wymogów § 16.
Teren pobytowej bazy turystycznej.
Mo¿liwoæ przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej na potrzeby
funkcji bazy turystycznej oraz mo¿liwoæ budowy w g³êbi dzia³ek trzech
bliniaczych domów letniskowych o gabarytach zbli¿onych do istniej¹cych
budynków mieszkalnych.
Usytuowanie projektowanych budynków w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
oznaczonej na rysunku planu.
Dostêp do domów letniskowych w ramach zagospodarowania istniej¹cych
dzia³ek.
Istniej¹ca leniczówka z mo¿liwoci¹ rozbudowy oraz dolesienia.
W przypadku zalesienia, wzd³u¿ drogi 02KL nale¿y wydzieliæ pas techniczny
o szerokoci min. 3 m dla uzbrojenia w ramach s³u¿ebnoci.
Teren leny.
Teren pobytowej bazy turystycznej.
2
Ustalenia jak dla B5 UT, z powierzchni¹ zabudowy do 300 m
Teren pobytowej bazy turystycznej.
Istniej¹ce domki kampingowe po wyeksploatowaniu powinny byæ
wymienione na trwa³¹ zabudowê w jednym obiekcie o powierzchni zabudowy
2
do 200 m i wed³ug zasad § 16.
Teren u¿ytków rolnych.
Teren leny.
Teren u¿ytków rolnych.
Teren pobytowej bazy turystycznej.
z programem rekreacyjno-sportowym, o charakterze publicznym do ustalenia
w ramach gospodarki gminnej. Powierzchnia zabudowy nie powinna
2
przekraczaæ 500 m .
Funkcjonowanie tego zagospodarowania wymaga rozwi¹zania publicznego
dojcia do jeziora, poza granicami ustaleñ planu.
Teren zieleni parkowo-izolacyjnej.
Teren leny.
Teren przepompowni cieków.
2
Powierzchnia min. 12 m . Obowi¹zek ogrodzenia.
Teren istniej¹cego ujêcia wody z ustanowion¹ stref¹ ochrony bezporedniej,
wygrodzon¹, w promieniu 8 m od studni.
Dla ujêcia nale¿y ustanowiæ strefê ochrony poredniej.
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Teren us³ug turystycznych.
Projektowany orodek noclegowy: pensjonat lub hotel, pole karawaningowe i
pole namiotowe.
Powierzchnia zabudowy, obejmuj¹ca pokoje noclegowe, gastronomiê, handel
i zaplecze sanitarne dla pól karawaningowego i namiotowego, do 500 m2
Parking o nawierzchni utwardzonej, a¿urowej powinien byæ usytuowany w
powierzchni ograniczonej liniami zabudowy.
Stanowiska karawaningowe powinny mieæ nawierzchniê.
trawiast¹ lub utwardzon¹ a¿urow¹.
Kszta³towanie zabudowy jak w § 16, ale z wysokoci¹ okapu do 3,5 m nad
poziomem posadzki parteru i z dopuszczeniem ma³ej dominanty
architektonicznej – wie¿yczki na dachu wyró¿nionego budynku.
Zagospodarowanie powinno stanowiæ ca³oæ organizacyjn¹ i teren nie mo¿e
byæ dzielony.
Teren przepompowni cieków. Powierzchnia 16  20 m2.
Uci¹¿liwoæ w granicach dzia³ki. Obowi¹zek ogrodzenia.
Teren zabudowy mieszkalno-letniskowej.
o najwy¿szych re¿imach realizacyjnych.
Podzia³y wewnêtrzne na dzia³ki, cile okrelone. Zabudowa wg § 16.
Powierzchnia zabudowy dzia³ki co najmniej 80 m2, maksymalnie 150 m2.
Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek po dwie.
Na tworzonej podwójnej dzia³ce mo¿e byæ wznoszona zabudowa jak na
dwóch dzia³kach - 2 budynki do 150 m2 ka¿dy, lub jeden budynek o prostym
lub rozcz³onkowanym rzucie o pow. zabudowy do 200 m2 i o szerokoci nie
przekraczaj¹cej 10 m.
Nawietla w dachach z daszkami dwuspadowymi, o kalenicach prostopad³ych
do kierunku kalenic dachu g³ównego.
Ogrodzenia ¿ywop³otowe na wszystkich granicach dzia³ek.
Powierzchnie utwardzone, nieprzepuszczalne, nie mog¹ przekraczaæ 100 m2
na dzia³ce.
Teren nadwodnej rekreacji.
Pla¿a trawiasta i ma³e boiska sportowe, z przepuszczalnymi nawierzchniami.
Dopuszczalne wybudowanie sezonowego drewnianego budynku nie
zwi¹zanego z gruntem, o powierzchni do 15m2 , dla zaplecza boisk.
Teren mo¿e byæ ogrodzony siatk¹ drucian¹ i rolinami ¿ywop³otowymi.
Zakaz biwakowania.
W granicach terenu, w razie potrzeby, przepompownia cieków, z ogrodzon¹
powierzchni¹ 16-20m2, usytuowana wg projektu budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej.
Teren publiczny.
Teren leny.
Teren leny. Las ochronny.
Teren pla¿y
Pla¿a trawiasta, bez zabudowy i utwardzenia powierzchni. Zachowanie
naturalnego charakteru ³¹kowego. Dostêp do wody jeziora wg naturalnych
warunków brzegu, z minimalnymi ingerencjami technicznymi. Zalecanie
zachowania istniej¹cych nieregularnych zakrzewieñ.
Zachowanie istniej¹cej gruntowej drogi polnej.
Zakaz biwakowania.
Teren publiczny.
Teren zieleni parkowo-izolacyjnej
Powierzchnia dla wypoczynku na trawie, przejæ pieszych od drogi O4 KL i
zabudowy mieszkalno-letniskowej do brzegu jeziora.
Zielona os³ona zabudowy. Zieleñ powinna byæ sadzona w nieregularnych
2
grupach. Na ka¿de 1000 m terenu powinny przypadaæ 3-4 drzewa (gatunki
rodzime).
W oznaczonych na rysunku miejscach umieszczone parkingi, s³upowe stacje
transformatorowe, zag³êbione przepompownie cieków oraz inne elementy
infrastruktury technicznej.
Zakaz biwakowania.
Teren publiczny.
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Teren przepompowni cieków. Powierzchnia 16  20 m2
Uci¹¿liwoæ w granicach dzia³ki. Obowi¹zek ogrodzenia.
Dostêp z terenu C15ZP.
Teren u¿ytków rolnych z pozostawieniem zadrzewieñ ródpolnych
S³u¿ebnoæ dla infrastruktury technicznej
Droga zbiorcza, po³o¿ona w ci¹gu drogi powiatowej nr 39.431 ulica
osiedlowa, obs³uguj¹ca teren objêty planem oraz przyleg³e osiedle, od drogi
powiatowej 39.433 do drogi O10 KD.
Droga lokalna po³o¿ona w ci¹gu drogi powiatowej nr 39.431.
Ulica zagospodarowania turystycznego zachodniego brzegu jeziora od drogi
010 KD.
Droga lokalna.
Ulica obs³uguj¹ca istniej¹c¹ zabudowê osiedlow¹ i zagospodarowanie
turystyczne wschodniego brzegu jeziora.
W obszarze zabudowy osiedlowej brak mo¿liwoci poszerzenia pasa
drogowego. Za obszarem zabudowy mo¿liwoæ uzyskania po¿¹danej
szerokoci 15 m, kosztem przyleg³ych gruntów rolnych, po³o¿onych poza
granicami planu.
Droga lokalna.
Ulica obs³uguj¹ca zagospodarowanie turystyczne wschodniego brzegu jeziora.
Szerokoæ pasa drogowego 15 m, z odcinkiem o szer. 20 m ³¹cz¹cym z drog¹
03KL oraz odcinkiem koñcowym z rozszerzeniem w formie placu z zieleni¹ i
miejscami do parkowania obs³uguj¹cego przyleg³e zagospodarowanie.
W pasie drogowym obustronne zadrzewienie o nieregularnych odstêpach i
mieszanych gatunkach.
Drogi dojazdowe.
Obs³uguj¹ zespo³y zabudowy mieszkalno-letniskowej.
Sk³adaj¹ siê z odcinka o szer. pasa 1o m, placyku i odcinka o szerokoci 5 m,
s³u¿¹cego dojciu do jeziora i ew. transportowi sprzêtu p³ywaj¹cego.
Droga dojazdowa.
Obs³uguje najdalszy obszar zagospodarowania wschodniego brzegu oraz cele
gospodarcze.
Droga dojazdowa.
Obs³uguje ogrody dzia³kowe i zaplecze terenu sportowego
szerokoæ 6 m.
Droga dojazdowa.
Obs³uguje czêæ pla¿y i gospodarstwo rolne.
Droga dojazdowa.
Obs³uguje ruch turystyczny i gospodarczy.
Droga dojazdowa s³u¿¹ca dojazdowi do terenu sportowego i zaopatrzeniu
publicznych terenów przypla¿owych.

Rozdzia³ 10

§ 35

§ 32

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni oddaty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Do czasu realizacji przeznaczeñ ustalonych w planie,
poszczególne tereny pozostawia siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
§ 33
Ustala siê stawkê w wysokoci 30% s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci niekomunlanych.
§ 34
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocza³a, wymienionych w § 1.

§ 36
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocza³a.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
B. Mrozewska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718), art. 4 ust. 1, art. 21 ust 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje

2) kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego okrela za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y,
3) normy zasiedlania lokali okrela za³¹cznik Nr 7 do niniejszej uchwa³y,
4) zasady weryfikacji wniosków okrela za³¹cznik Nr 8 do
niniejszej uchwa³y,
5) postêpowanie w stosunku do osób, które pozosta³y w
lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w najem którego nie wst¹pi³y po mierci najemcy oraz postêpowanie w sprawie zmiany w powierzchni u¿ytkowej i mieszkalnej zajmowanego lokalu okrela za³¹cznik Nr 9 do niniejszej uchwa³y,
6) kontrolê spo³eczn¹ nad sprawami okrelonymi w
uchwale prowadzi Spo³eczna Komisja do spraw kontroli polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Lêbork, która dzia³a na zasadach okrelonych w za³¹czniku Nr 10
do niniejszej uchwa³y.

§1

§4

Dysponentem lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lêbork jest Zarz¹d Miasta
Lêborka.
§2

Traci moc uchwa³a Nr VIII/61/99 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lêbork oraz
okrelenia kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane.

UCHWA£A Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lêbork.

1. Podstaw¹ do ubiegania siê o przydzia³ lokalu jest:
 wniosek o przydzia³ lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej
uchwa³y,
 wniosek o zamianê lokalu miêdzy stronami stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y,
 wniosek o przydzia³ lokalu socjalnego stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
2. Zarz¹d Miasta Lêborka bêdzie kierowa³ wed³ug kolejnoci  daty z³o¿enia wniosku  do zawarcia umów na
lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy osoby ujête w:
 Rejestrze A  przydzia³ lokalu na czas nieoznaczony
dla osób nie posiadaj¹cych lokalu mieszkalnego,
 Rejestrze B  przydzia³ lokalu na czas nieoznaczony
dla osób podlegaj¹cych wykwaterowaniu oraz osób
zakwalifikowanych do zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, które z³o¿y³y wnioski przed
29 stycznia 1999 r.,
 Rejestrze C  przydzia³ lokalu socjalnego  realizacja
wyroków o eksmisjê,
 Rejestrze D  przydzia³ lokalu socjalnego dla osób
nie posiadaj¹cych lokalu mieszkalnego.
3. Ka¿dy rejestr zawiera:
 liczbê porz¹dkow¹,
 nazwisko i imiê wnioskodawcy,
 datê z³o¿enia wniosku,
 iloæ osób w rodzinie.
4. Podstaw¹ do zawarcia umowy najmu jest pisemne skierowanie stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y, wydane przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta Lêborka lub osobê upowa¿nion¹ przez Zarz¹d Miasta.
§3
Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy:
1) kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, tj. przydzia³ lokali mieszkalnych, wykwaterowania i zamiany lokali okrela za³¹cznik Nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
I. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony  przydzia³ lokalu.
1. Osoba ubiegaj¹ca siê o przydzia³ lokalu mieszkalnego
na czas nieoznaczony po wype³nieniu wniosku, który
stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, zostaje wpisana do
Rejestru A, po spe³nieniu jednoczenie ni¿ej wymienionych kryteriów:
1.1.wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek nie jest najemc¹, wspó³najemc¹ lub w³acicielem innego lokalu
mieszkalnego,
1.2.wnioskodawca zameldowany jest na pobyt sta³y
na terenie miasta Lêborka co najmniej 5 lat przed
dniem z³o¿enia wniosku,
1.3.powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1 osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu, z którego sk³adany jest wniosek jest mniejsza ni¿ 5 m2, a wnioskodawca i wspó³ma³¿onek zamieszkuj¹ w danym
lokalu w charakterze osób bliskich (rodzice, dzieci,
wnuki, rodzeñstwo, dziadkowie, osoby przysposobione wyrokiem s¹du).
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1.3.1. gdy wnioskodawcy s¹ zameldowani w ró¿nych
lokalach i zamieszkuj¹ w nich w charakterze osób
bliskich dla w³aciciela lub najemcy lokalu, wniosek kwalifikuje siê z tych lokali pod wzglêdem
powierzchni mieszkalnej przypadaj¹cej na 1 osobê. Przy kwalifikacji uwzglêdnia siê wszystkie
osoby zameldowane na pobyt sta³y w tych lokalach oraz osoby ujête we wniosku o przydzia³
lokalu.
1.3.2. kryterium powierzchniowego nie stosuje siê w
przypadku gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek zameldowani s¹ w lokalu, którego w³acicielem lub najemc¹ jest osoba obca.
1.3.3. kryterium powierzchniowego nie stosuje siê w
przypadku gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek zameldowani s¹ w lokalu s³u¿bowym, a nie
s¹ jego najemcami.
1.4.redni miesiêczny udokumentowany dochód na jedn¹ osobê z ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku, mieci siê w granicach:
1.4.1. w stosunku do osób samotnych od 100 do
200% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w
dniu z³o¿enia wniosku,
1.4.2. w stosunku do rodzin od 60 do 150% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku.
II. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje prawo do
zawarcia umowy lokalu na czas nieoznaczony  wykwaterowania.
1. Osoby podlegaj¹ce wykwaterowaniu zostaj¹ wpisane
do Rejestru B gdy:
1.1.zamieszkuj¹ w budynkach bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Miasto Lêbork i przeznaczonych do rozbiórki
ze wzglêdu na z³y stan techniczny,
1.2.zamieszkuj¹ w lokalach i budynkach przeznaczonych do wykwaterowania.
Decyzjê o wpisie do Rejestru B ka¿dorazowo podejmuje Zarz¹d Miasta Lêborka, w oparciu o przedstawion¹ dokumentacjê.
III. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lêbork oraz zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu, a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach.
1. Wnioski osób znajduj¹ce siê w Rejestrze B  zamiana
na lokal wiêkszy, zamiana na lokal mniejszy, zamiana z
popraw¹ standardu, z³o¿one przed dniem 29 stycznia
1999 roku podlegaj¹ realizacji pod warunkiem, ¿e przed
uzyskaniem skierowania do zawarcia umowy, po weryfikacji, spe³niaj¹ kryteria powierzchniowe i dochodowe okrelone w niniejszej uchwale.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu mog¹ otrzymaæ osoby, które z³o¿y³y pisemne wnioski na zamianê
lokalu miêdzy stronami, wzór wniosku stanowi za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y, pod warunkiem, ¿e:
2.1.w lokalu bêd¹cym w dyspozycji Gminy Miasto Lêbork powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1 osobê uprawnion¹ do zamieszkiwania w wyniku zamiany nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2,
2.2.osoby zamieszkuj¹ce w lokalach bêd¹cych w dyspozycji Gminy Miasto Lêbork nie posiadaj¹ zad³u¿enia wynikaj¹cego z op³at czynszowych.
* Za³¹czników Nr 2, 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.

I. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
1. Osoba podlegaj¹ca wykwaterowaniu z lokalu, którego
by³a najemc¹, zostaje wpisana do Rejestru C, gdy spe³nia ni¿ej wymienione warunki:
1.1.Zajmowa³a lokal bêd¹cy w³asnoci¹ Gminy Miasto Lêbork, Lêborskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Lêborku, Spó³dzielni Mieszkaniowej lub mieszkanie zak³adowe na podstawie
umowy najmu,
1.2.S¹d orzek³ w stosunku do tej osoby eksmisjê z prawem do lokalu socjalnego,
1.3.W³aciciel lokalu wyst¹pi z wnioskiem o realizacjê
wyroku, ujmuj¹c w nim osoby uprawnione do
otrzymania lokalu socjalnego.
2. Osoba ubiegaj¹ca siê o lokal socjalny zostaje wpisana
do Rejestru D po wype³nieniu wniosku, który stanowi
za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y i spe³nia jednoczenie ni¿ej wymienione kryteria:
2.1.wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek nie jest najemc¹, wspó³najemc¹ lub w³acicielem innego lokalu
mieszkalnego,
2.2.wnioskodawca zameldowany jest na pobyt sta³y
na terenie miasta Lêborka co najmniej 3 lata przed
dniem z³o¿enia wniosku, a w przypadku braku sta³ego meldunku ostatnim miejscem zameldowania
na pobyt sta³y by³o miasto Lêbork,
2.3.powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1 osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu z którego sk³adany jest wniosek jest mniejsza ni¿ 5 m2, a wnioskodawca i wspó³ma³¿onek zamieszkuj¹ w danym
lokalu w charakterze osób bliskich (rodzice, dzieci,
wnuki, rodzeñstwo, dziadkowie, osoby przysposobione wyrokiem s¹du).
2.3.1. gdy wnioskodawcy s¹ zameldowani w ró¿nych lokalach i zamieszkuj¹ w nich w charakterze osób bliskich dla w³aciciela lub
najemcy lokalu, wniosek kwalifikuje siê z tych
lokali pod wzglêdem powierzchni mieszkalnej przypadaj¹cej na 1 osobê. Przy kwalifikacji uwzglêdnia siê wszystkie osoby zameldowane na pobyt sta³y w tych lokalach oraz
osoby ujête we wniosku o przydzia³ lokalu.
2.3.2. kryterium powierzchniowego nie stosuje siê
w przypadku, gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek zameldowani s¹ w lokalu, którego
w³acicielem lub najemc¹ jest osoba obca,
2.3.3. kryterium powierzchniowego nie stosuje siê
w przypadku gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek zameldowani s¹ w lokalu s³u¿bowym, a nie s¹ jego najemcami.
2.4.redni miesiêczny udokumentowany dochód na
jedn¹ osobê z ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, mieci siê w granicach:
2.4.1. w stosunku do osób samotnych do 100%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu
z³o¿enia wniosku,
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2.4.2. w stosunku do rodzin do 60% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku.
oraz osoby które:
posiadaj¹ orzeczenie s¹du nakazuj¹ce eksmisjê z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
Normy zasiedlania lokali.
1. Lokale na czas nieoznaczony:
1.1.Dla osób ujêtych w Rejestrze A:
 dla rodzin 1  2 osobowych  do 15 m2 powierzchni pokoi,
 dla rodzin 3 osobowych  do 20 m2 powierzchni
pokoi,
 dla rodzin 4 i wiêcej osobowych  od 5-7 m2 powierzchni pokoi na 1 osobê.
1.2.Dla osób ujêtych w Rejestrze B:
 lokal zamienny, którego warunki okrelono w
art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 od w/wym warunków mo¿na odst¹piæ za zgod¹
stron.
2. Lokale socjalne  na czas oznaczony  do 1 roku:
2.1.Dla osób ujêtych w rejestrze C i Rejestrze D:
 dla rodzin 1  2 osobowych  do 15 m2 powierzchni pokoi,
 dla rodzin 3 i wiêcej osobowych  od 5 do 6 m2
powierzchni pokoi.
3. Po uzyskaniu wolnego lokalu, w stosunku do którego
brak jest chêtnych lub brak jest rodzin w rejestrach o
odpowiedniej iloci osób, Zarz¹d Miasta Lêborka mo¿e
skierowaæ, do tego lokalu, rodzinê o mniejszej iloci
osób.
4. Zarz¹d Miasta Lêborka mo¿e w pierwszej kolejnoci
skierowaæ do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osoby umieszczone w Rejestrze B, o ile uzasadnione jest to wa¿nym interesem spo³ecznym lub gdy
istnieje zagro¿enienie bezpieczeñstwa zdrowia, ¿ycia
lub mienia.
5. Osoby ujête w rejestrach A, B i D otrzymuj¹ce pisemn¹ propozycjê przydzia³u lokalu mieszkalnego, maj¹
prawo dwukrotnie odmówiæ przyjêcia lokalu. Trzecia
odmowa równoznaczna jest z przeniesieniem na koniec rejestru, a datê odmowy przyjêcia trzeciej propozycji przyjmuje siê za datê wpisu do rejestru. Brak stawiennictwa na wezwanie jest równorzêdne z odmow¹
przyjêcia propozycji, a data potwierdzenia odbioru
wezwania, w tym przypadku, stanowi datê odmowy.
Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
Zasady weryfikacji wniosków
1. Ka¿dy wniosek jest weryfikowany bezporednio przed
wydaniem skierowania do zawarcia umowy.
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2. Wnioskodawca ma obowi¹zek zweryfikowaæ wniosek
w przypadku zmiany istotnych warunków podanych
we wniosku, tj.:
2.1.zmiany iloci osób w rodzinie wnioskodawcy,
2.2.zmiany iloci osób zameldowanych na pobyt sta³y
w lokalu, z którego sk³adany jest wniosek, je¿eli
wniosek kwalifikowany jest z dwóch lokali dotyczy
to równie¿ drugiego lokalu,
2.3.zmiany stanu cywilnego wnioskodawcy,
2.4.zmiany sta³ego miejsca zameldowania wnioskodawcy i wspó³ma³¿onka, itp.
3. Wniosek po weryfikacji, o ile spe³nia kryteria wpisuje
siê do odpowiedniego rejestru z dat¹ z³o¿enia pierwszego wniosku.
Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
1. Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê:
1.1.w przypadku gdy najemca lokalu, wchodz¹cego w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lêbork, wymelduje siê z tego lokalu, a w lokalu pozostaj¹ osoby bliskie w stosunku do dotychczasowego najemcy zameldowane na pobyt sta³y, umowa
najmu mo¿e byæ zawarta z tymi osobami je¿eli nie
posiadaj¹ one lub ich wspó³ma³¿onkowie tytu³u
prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
1.2.osoby obce pozostaj¹ce w lokalu po wymeldowaniu siê najemcy, zamieszkuj¹ce w tym lokalu bez
tytu³u prawnego maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ wniosek
o przydzia³ lokalu. Wnioski tych osób kwalifikowane s¹ zgodnie z kryteriami okrelonymi w niniejszej uchwale. Osoby spe³niaj¹ce kryteria umieszcza siê w odpowiednich rejestrach wed³ug daty z³o¿enia wniosku. W stosunku do osób nie spe³niaj¹cych kryteriów i w stosunku do osób, które nie z³o¿y³y wniosków wszczyna siê postêpowanie egzekucyjne.
2. Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu po mierci najemcy i nie wst¹pi³y w
najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego:
2.1.osoby pozostaj¹ce w lokalu po mierci najemcy w
stosunku do których nie zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 691 Kodeksu cywilnego maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ wniosek o przydzia³ lokalu. Wnioski tych
osób kwalifikowane s¹ zgodnie z kryteriami okrelonymi w niniejszej uchwale. Osoby spe³niaj¹ce
kryteria umieszcza siê w odpowiednich rejestrach
wed³ug daty z³o¿enia wniosku. W stosunku do osób
nie spe³niaj¹cych kryteriów i w stosunku do osób,
które nie z³o¿y³y wniosków wszczyna siê postêpowanie egzekucyjne.
3. Zasady postêpowania w sprawie zmian powierzchni
u¿ytkowej i mieszkalnej zajmowanego lokalu mieszkalnego:
3.1.najemca lokalu zajmowanego niesamodzielnie
otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu
opró¿nionej czêci tego lokalu. W przypadku wiêcej ni¿ jednego uprawnionego, wyboru dokonuje
Zarz¹d Miasta Lêborka. Opiniê, ¿e lokal zajmowany przez wiêcej ni¿ jednego najemcê nie jest lokalem samodzielnym wydaje administrator.
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr XLIX/526/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.

Zasady powo³ania i dzia³ania Spo³ecznej Komisji
ds. kontroli polityki mieszkaniowej
Gminy Miasto Lêbork
1. W sk³ad Komisji wchodz¹ przedstawiciele wy³onieni
w drodze publicznych og³oszeñ w liczbie 10 osób.
2. Sk³ad Komisji zostaje zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Lêborku.
3. Cz³onkowie Komisji musz¹ byæ:
3.1.osobami pe³noletnimi,
3.2.zameldowanymi na pobyt sta³y w Lêborku.
4. Wykluczone ze sk³adu Komisji s¹ osoby:
4.1.które maj¹ interes prawny zwi¹zany z prac¹ w Komisji,
4.2.których cz³onkowie rodzin maj¹ interes prawny
zwi¹zany z prac¹ w Komisj¹,
4.3.których cz³onkowie rodzin s¹ ju¿ powo³ani do sk³adu Komisji.
5. Kadencja Komisji trwa 24 miesi¹ce licz¹c od dnia jej
powo³ania Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Lêborku.
6. Za pracê w Komisji nie przys³uguje wynagrodzenie.
7. Zarz¹d Miasta Lêborka udziela Komisji pomocy niezbêdnej do prawid³owej jej pracy:
7.1.obs³uga prawna,
7.2.pomieszczenie,
7.3.obs³uga biurowa.
8. Komisja podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 50% pe³nego sk³adu
Komisji.
8.1.w przypadku rezygnacji cz³onka komisji z pracy
w tej komisji, komisja dzia³a w pomniejszonym
sk³adzie. Gdy sk³ad komisji ulega zmniejszeniu
poni¿ej 50% powo³anego sk³adu komisji, wówczas Zarz¹d Miasta Lêborka dokonuje naboru uzupe³niaj¹cego.
9. Komisja wybiera sporód swego sk³adu:
9.1.przewodnicz¹cego  który organizuje pracê Komisji,
9.2.z-cê przewodnicz¹cego,
9.3.sekretarza.
10. Komisja sprawuje spo³eczny nadzór nad polityk¹
mieszkaniow¹ Gminy Miasto Lêbork. Nadzór polega
w szczególnoci na:
10.1.wgl¹dzie do dokumentów sk³adanych przez osoby ubiegaj¹ce siê o przydzia³ lokali mieszkalnych,
10.2.kontrolowaniu dokonywanych przez Zarz¹d Miasta Lêborka przydzia³ów lokali mieszkalnych pod
wzglêdem zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
10.3.rozpatrywaniu spraw wnoszonych przez obywateli w zakresie prawid³owoci przydzia³u lokali i
ujêcia tych osób w poszczególnych rejestrach,
10.4.sk³adaniu Zarz¹dowi Miasta Lêborka propozycji
wniosków wraz z uzasadnieniem dotycz¹cych
zmiany przepisów reguluj¹cych gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy.
11. Komisja co najmniej raz na kwarta³ rozpatruje wnioski obywateli wnoszone do Komisji w sprawach
mieszkaniowych.
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12. Z prac Komisji sporz¹dza siê protoko³y.
13. Ka¿dy cz³onek Komisji sk³ada pisemne owiadczenie
o tym, ¿e zobowi¹zuje siê do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
14. Przewodnicz¹cy Komisji w ostatnim miesi¹cu kadencji Komisji przedk³ada Zarz¹dowi Miasta Lêborka sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji.

1072
ZARZ¥DZENIE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 19 padziernika 2001 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju
przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243 z 1996 r
Nr 34, poz 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz 1999 r.
Nr 70, poz. 778), w zwi¹zku z § 15 ust. 2 rozporz¹dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia 1997 r w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków
morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz. U. Nr 132,
poz. 879, z 1998 r. Nr 91, poz. 581, oraz 1999 r. Nr 52,
poz. 541) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W § 6 zarz¹dzenia Nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w
S³upsku z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie wyposa¿enia
statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków
ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 39, poz. 239, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 16, poz. 165) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W ust. 3 po wyrazie byæ dodaje siê wyrazy  z
zastrze¿eniem ust. 4 i 5;
2. Dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Od 01.01.2002 r. dopuszcza siê wyposa¿enie
pneumatycznych tratw ratunkowych dla statków
w ¿egludze ba³tyckiej, przybrze¿nej, os³oniêtej i
portowej zgodnie z Konwencj¹ SOLAS i Kodeksem LSA tak jak dla statków pasa¿erskich odbywaj¹cych krótkie podró¿e miêdzynarodowe 
SOLAS B PACK.
5. Do czasu wyganiêcia terminu wa¿noci atestu
(lecz nie d³u¿ej ni¿ 1 rok) dopuszcza siê do eksploatacji w ¿egludze, o której mowa w ust. 4,
tratwy UM PACK.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województwa Pomorskiego i Województwa Zachodniopomorskiego.
p.o. Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
H. Kowalski
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