DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 7 listopada 2001 r.
Nr 86

TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y:
1100  Nr XXX/232/2001 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie bud¿etu miasta Cz³uchów
na 2001 r. ................................................................................................................................................................ 2398
1101  Nr XXI/154/2001 Rady Gminy w Choczewie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na 2001 r. ................................................................................................................................................................ 2400
1102  Nr XXV/259/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania
finansowego gminy Czersk za 2000 r. ................................................................................................................... 2400
1103  Nr XX/159/2001 Rady Gminy Tuchomie z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Gminy Tuchomie .................................................................................................................................................... 2401
1104  Nr XXXIX/271/2001 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian do Statutu
Powiatu Kwidzyñskiego ......................................................................................................................................... 2401

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W REDZIE:
1105  Nr XXXII/310/2001 z dnia 6 wrzenia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Reda dla obszaru A po³o¿onego w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej w Redzie .... 2414
1106  Nr XXXII/311/2001 z dnia 6 wrzenia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Reda dla obszaru B po³o¿onego w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej w Redzie ....... 2416
1107  Nr XXXIII/318/2001 z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na ciep³owniê miejsk¹ na obszarze jednostki C przy ul. Obwodowej w Redzie ................................................................................................................................................. 2418

UCHWA£Y:
1108  Nr XXXV/519/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 224, 226, 864, 865, 998/2-6, 999/1-15, 1000/1-10 we wsi Chwaszczyno, w gminie ¯ukowo ....................................................................................................................................... 2424
1109  Nr XXIV/207/2001 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 26 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci
stawek podatków i op³at lokalnych ....................................................................................................................... 2426

UCHWA£Y RADY GMINY DAMNICA:
1110  Nr XXIX/191/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r. w gminie Damnica ..................................................................................................................... 2429
1111  Nr XXI/192/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ od podatku ............................................................................................................................ 2430

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2398 

Poz. 1100

1112  Nr XXIX/193/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r. ................... 2431
1113  Nr XXIX/194/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2002 r. na obszarze gminy Damnica .................................................. 2431

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU:
1114  Nr XXIX/313/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci ...................................................................................................................................................................... 2431
1115  Nr XXIX/314/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala ¿yta dla celów
wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Czersk ............................................................................................. 2432
1116  Nr XXIX/315/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej ......................................... 2432
1117  Nr XXIX/316/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych ...................................................................................................................................................... 2433
1118  Nr XXIX/317/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów
i terminu p³atnoci tego podatku .......................................................................................................................... 2437
1119  Nr XXIX/318/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie op³aty miejscowej .................................................... 2437

ROZPORZ¥DZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO:
1120  Nr 11/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej ..................................................................................................................................... 2437
1121  Nr 12/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie uznania stanowisk rzadkich i chronionych gatunków zwierz¹t za u¿ytki ekologiczne ...................................................................................................................................... 2438

1100

§1

UCHWA£A Nr XXX/232/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 20 lutego 2001 r.

Okrela siê bud¿et miasta na 2001 rok w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Dochody bud¿etowe gminy w wysokoci
17.757.750 z³
z tego:
 dochody z podatków i op³at
4.329.950 z³
 udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
3.400.000 z³
 wp³ywy od jednostek bud¿etowych
70.000 z³
 dochody z maj¹tku gminy
1.300.000 z³
 pozosta³e dochody w³asne
80.000 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce zlecone gminie ust.awami
800.300 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy
407.000 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych gminy
70.000 z³
 rodki na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów z jedn. sam. terytorialnego
630.000 z³

w sprawie bud¿etu miasta Cz³uchów na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit c,d,e oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 109, art. 122, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Cz³uchowie Nr XVII/147/2000 z dnia 4 kwietnia
2000 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania bud¿etu i art. 88 h pkt 3 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón.
zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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 dotacje celowe z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie umów miêdzy jedn. sam. terytorialnego
75.000 z³
 rodki na dofinansowanie inwestycji ze róde³ pozabud¿etowych
525.000 z³
 czêæ podstawowa subwencji ogólnej 121.312 z³
 czêæ owiatowa subwencji ogólnej
5.029.849 z³
 czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
919.339 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*, a wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów za³¹czniki
Nr 2 i 2a do niniejszej uchwa³y*.
2. Wydatki bud¿etowe gminy w wysokoci 19.527.825 z³
z tego:
 wydatki bie¿¹ce
14.408.025 z³
w tym:
 wynagrodzenia
5.602.245 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
1.106.368 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu
290.000 z³
 dotacje z bud¿etu
2.581.736 z³
 pozosta³e wydatki
4.827.676 z³
 wydatki maj¹tkowe
5.119.800 z³
w tym:
 wydatki na zadania inwestycyjne
5.119.800 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków wg dzia³ów, rozdzia³ów i zadañ zawieraj¹ za³¹czniki Nr 3, 3a* i 4 do niniejszej uchwa³y*.
3. Deficyt bud¿etowy w wysokoci
1.770.075 z³
§2
W wydatkach bud¿etowych wyodrêbnia siê:
1) ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹
113.316 z³
2) dotacje podmiotowe dla zak³adów bud¿etowych
1.351.520 z³
(za³¹cznik nr 8)*.
3) dotacje przedmiotowe z bud¿etu miasta 1.230.216 z³
(za³¹cznik nr 9)*.
4) wydatki na finansowanie zadañ inwestycyjnych
5.119.800 z³
(za³¹cznik nr 6)*.
§3
1.
2.
3.
4.

W ramach wydatków ogólnych wyodrêbnia siê:
Wydatki na finansowanie zadañ w³asnych
 17.497.525 z³
Wydatki na finansowanie zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami
 800.300 z³
Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych w
drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
 705.000 z³
Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych w
drodze porozumieñ z jednostkami nie zaliczonymi do
sektora finansów publicznych
 525.000 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

1. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoci:
2.590.000 z³
w tym:
 po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku  1.790.000 z³
 kredyt z banku
 300.000 z³
 po¿yczka z Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o
w Cz³uchowie
 500.000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci:
 819.925 z³
w tym:
 sp³aty rat kredytów w Bankach Ochrony rodowiska
 33.525 z³
 sp³aty rat po¿yczek do WFOiGW w Gdañsku i NFOiGW w Warszawie
 784.000 z³
 sp³ata raty po¿yczki w BWE S.A w Warszawie  2.400 z³
§6
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce kwoty przychodów i wydatków
zak³adów bud¿etowych:
1) przychody
2.164.273,00 z³
2) wydatki
2.164.273,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§8
Zatwierdza siê plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) przenoszenia miêdzy paragrafami planu wydatków
GFOiGW,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w roku bud¿etowym do kwoty 300.000 z³otych,
4) zaci¹gania krótkoterminowego kredytu (po¿yczki) w
przypadku wyst¹pienia przejciowego niedoboru do
wysokoci 300.000 z³otych,
5) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 10
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu po stronie dochodów i wydatków w podziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§4

§ 12

Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 170.000 z³ i
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
kwotê 170.000 z³otych (za³¹cznik nr 11 do uchwa³y)*.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ w roku bud¿etowym 2001.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 7, 8, 11 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1101, 1102
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§3

UCHWA£A Nr XXI/154/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 27 lutego 2001 r.

Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2001 roku w wysokoci: 663.000 zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 7* do uchwa³y.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106
poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106
poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123 poz.
775; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26 poz. 306,Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718,
Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041) oraz
art. 48, art. 109, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i
art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) i
w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz 718) Rada Gminy w Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
7.295.285
w tym:
a) dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego na kwotê
3.300
b) dochody uzyskane z op³at za wydane zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych
93.600
Szczegó³owy plan dochodów wg wa¿niejszych róde³
ich uzyskania zawiera za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
7.293.771
w tym:
a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
na kwotê
3.300
b) wydatki zwi¹zane z profilaktyk¹ przeciwalkoholow¹
93.600
Szczegó³owy podzia³ wydatków zawiera za³¹cznik nr 2*
do uchwa³y.
3. Ustala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci:
a) dochody
658.360
b) wydatki
655.360
Szczegó³owy wykaz dochodów i wydatków zadañ zleconych zawiera za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y.
4. Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru finansowego jak ni¿ej
a) przychody  265.663,
b) rozchody  267.177
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.

§4
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci
22.800 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do uchwa³y.
§5
Ustala siê rezerwy ogólne i celowe w wysokoci: 32.889
w tym:
1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4.889
2) rezerwa celowa  wyodrêbnione rodki do dyspozycji so³ectw w kwocie 28.000 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do uchwa³y.
§6
Ustala siê harmonogram zad³u¿eñ na lata 2001-2002 w
wysokoci 352.151.
Szczegó³owy harmonogram zad³u¿eñ oraz sp³at zawiera za³¹cznik Nr 10 do uchwa³y*.
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
na kwotê 200.000,
3) zaci¹gania zobowi¹zañ na kwotê 100.000,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym woj. Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1102
UCHWA£A Nr XXV/259/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania finansowego gminy
Czersk za 2000 r.

1. Okrela siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego
w wysokoci 975.900 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do
uchwa³y.
2. Ustala siê zakres dotacji przedmiotowych i podmiotowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.

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. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123 poz. 775;
z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88
poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2000 r. Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 7, 8 , 9, 10 nie publikuje siê.

§2
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§1

Przyj¹æ przedstawione przez Zarz¹d Miejski sprawozdanie finansowe z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) zainteresowani obywatele mog¹ zapoznawaæ siê z
dokumentami jak równie¿ sporz¹dzaæ wypisy, odpisy lub kserokopie dokumentów w obecnoci pracownika odpowiedzialnego za obs³ugê organów
gminy lub Sekretarza Gminy.
5. Zawiadomienie (informacjê) o terminie i porz¹dku obrad Sesji oraz posiedzeniu Komisji Rady Gminy umieszcza siê na tablicy og³oszeñ znajduj¹cej siê przed Urzêdem Gminy, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym
terminem.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

1103

§3

UCHWA£A Nr XX/159/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 3 sierpnia 2001 r.

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

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuchomie.
Na podstawie art. 11b ust. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123
poz. 775; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26 poz. 306,Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718,
Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041) Rada
Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Tuchomie stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/117/96 z dnia 26 kwietnia 1996 r. (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego Nr 22, poz. 81) zmienionym uchwa³¹ Nr X/87/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 35, poz. 213) wprowadza siê zmiany:
§ 14 otrzymuje brzmienie:
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Jawnoæ dzia³ania obejmuje w szczególnoci prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ Rady
Gminy, Zarz¹du Gminy i Komisji Rady Gminy.
3. W sali obrad Rady Gminy oraz w sali posiedzeñ Komisji Rady Gminy nale¿y zapewniæ miejsca dla cz³onków Rady i Komisji, a tak¿e osobne miejsca dla publicznoci.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów organów gminy i korzystania z nich:
1) protokó³ z posiedzenia Komisji Rady Gminy i Zarz¹du Gminy jest dostêpny w siedzibie Urzêdu
Gminy w godzinach urzêdowania po up³ywie 7 dni
od daty posiedzenia;
2) protokó³ z obrad Sesji Rady Gminy, po zaakceptowaniu przez przewodnicz¹cego obrad, jest dostêpny w siedzibie Urzêdu Gminy w godzinach urzêdowania po up³ywie 14 dni od daty Sesji;
3) uchwa³y Rady Gminy s¹ dostêpne dla obywateli
po ich podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Rady
gminy, nie póniej jednak ni¿ po up³ywie 7 dni od
daty Sesji;
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

1104
UCHWA£A Nr XXXIX/217/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) Rada powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Kwidzyñskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr II/12/1998 r. Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyñskiego (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 4, poz. 9 z 1999 r. z pó. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4:
Otrzymuje nowe brzmienie:
Powiat posiada herb, którego wzór okrela za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y Nr VIII/46/1999 r. Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Kwidzyñskiego.
Powiat posiada flagê, której wzór z opisem zawiera
za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXIX/198/2000 r. Rady
Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Kwidzyñskiego.
2) w § 8:
w pkt 4 dopisuje siê drugie zdanie w brzmieniu:
a od wyborów do powiatu w roku 2002 rada powiatu
bêdzie liczy³a 24 radnych.
3) w § 9:
w pkt 2 po wyrazie zarz¹du dopisuje siê: oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego.
pkt 11 otrzymuje numer 16
po pkt 10 dodaje siê nowe punkty w brzmieniu:
11. podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz
przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ
spo³ecznoci lokalnych.
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4)

5)

8.
6)
7)

8)
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12. uchwalenie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego.
13. uchwalenie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy.
14. podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie
powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami lokalnymi samorz¹du terytorialnego, a
tak¿e z województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium powiatu.
15. podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
w § 10:
skrela siê obecn¹ treæ pkt 2
pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi powiatu absolutorium.
dodaje siê pkt 4 w brzmieniu
Wniosek o odwo³anie zarz¹du jest rozpatrywany na
sesji zwo³anej w ci¹gu 30 dni od sesji, która nie udzieli³a absolutorium. Przed g³osowaniem rada zapoznaje
siê z opiniami:
a) komisji rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu za miniony
rok,
b) regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium
dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
Rada odwo³uje zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.
w § 11:
w pkt 3 skrela siê kropkê i dopisuje siê wskazany
przez przewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci
przewodnicz¹cego rady i niewskazaniu wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
Dotychczasowy pkt 6 otrzymuje nr 4
Pkt 4 i 5 otrzymuj¹ nr 5 i 6
Skrela siê dotychczasow¹ treæ pkt 7 i w to miejsce
wpisuje siê. Nie podjêcie uchwa³y o której mowa w
pkt 6 w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji
jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
Fakt, o którym mowa w pkt 7 odnotowuje siê w protokole najbli¿szej sesji zwyczajnej rady.
w § 12
w pkt 1 cyfry 14 i 21 zastêpuje siê w obu przypadkach
cyfr¹ 7
w § 15
dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Rada powiatu mo¿e uchyliæ w czasie swojej kadencji
ka¿d¹ wczeniej podjêta uchwa³ê.
w § 17
w pkt 1 po kropce dopisuje siê nowe zdanie w brzmieniu:
Jawnoci sesji zapewnia siê przez:
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1. umo¿liwienie mieszkañcom wstêpu na salê obrad,
obserwowania sesji.
2. umo¿liwienie prasie, radiu, telewizji sporz¹dzania
sprawozdañ z sesji.
Publicznoæ i dziennikarze maj¹ prawo do rejestracji dwiêku i obrazu z przebiegu sesji. Jawnoæ sesji
lub jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona w przypadku
gdy ograniczenie to wynika z ust.aw. Wy³¹czenie
to mo¿e nast¹piæ na wniosek 5 radnych lub zarz¹du powiatu. Wniosek ten wymaga podjêcia uchwa³y rady zwyk³¹ wiêkszoci g³osów w g³osowaniu
jawnym.
9) w § 18:
dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
Zamkniêcie obrad sesji rady powiatu nastêpuje po
wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego rady formu³y Zamykam obrady sesji rady powiatu.
10) po § 30:
dodaje siê § 31 w brzmieniu:
1. G³osowanie na sesji mo¿e byæ:
a) jawne,
b) tajne,
2. Radny w czasie g³osowania ma prawo do g³osu:
a) za,
b) przeciw,
c) wstrzymaæ siê.
3. Przed g³osowaniem nad projektem uchwa³y przewodnicz¹cy prowadz¹cy sesjê odczytuje treæ projektu uchwa³y.
11) dotychczasowe paragrafy 31, 32, 33 otrzymuj¹ nr
32, 33, 34
12) w § 33:
w pkt 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Wydanie radnym kart do g³osowania tajnego nastêpuje za pokwitowaniem na licie obecnoci.
13) po § 34:
dodaje siê nowe paragrafy w brzmieniu:
§ 35
1. W razie gdy wynik g³osowania jawnego budzi uzasadnione w¹tpliwoci, rada mo¿e dokonaæ reasumpcji g³osowania.
2. Rada rozstrzyga o reasumpcji g³osowania na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub pisemny wniosek 5 radnych.
3. Wniosek o reasumpcjê zg³asza siê w czasie sesji, na
której odby³o siê g³osowanie uchwa³y maj¹cej podlegaæ reasumpcji.
§ 36
1. W przypadku ujawnienia oczywistego b³êdu pisarskiego lub merytorycznego w podjêtej uchwale, dopuszczalna jest reasumpcja tej uchwa³y na zasadach okrelonych w § 35 pkt 2.
2. Reasumpcja uchwa³y, o której mowa w pkt 1 mo¿e
nast¹piæ na tej samej sesji, na której podjêto uchwa³ê zawieraj¹c¹ b³¹d pisarski lub na najbli¿szej sesji.
14) dotychczasowy § 34 otrzymuje numer 37
15) dodaje siê nowe paragrafy w brzmieniu:
§ 38
1. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do ka¿dego protoko³u sesji rady powiatu.
2. Z ¿¹daniem, o którym mowa w pkt 1 obywatel mo¿e
wyst¹piæ nie wczeniej jak ósmego dnia od zakoñczenia sesji rady powiatu.
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3. Z udostêpnianych protoko³ów usuwa siê te fragmenty, które zosta³y wy³¹czone uchwa³¹ rady z jawnoci
obrad lub ich wy³¹czenie wynika z mocy innych ustaw.
4. Do wgl¹du s³u¿y kserokopia protoko³u spe³niaj¹ca
warunki, o których mowa w pkt 3 i potwierdzona za
zgodnoæ z orygina³em. Zgodnoæ z orygina³em potwierdza sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez niego pracownika.
5. Udostêpnianie tych protoko³ów odbywa siê w biurze
rady powiatu w obecnoci pracownika.
6. Obywatel mo¿e przegl¹daæ udostêpnione protoko³y,
sporz¹dzaæ z nich notatki, wyci¹gi, odpisy bez ograniczeñ.
7. Organ powiatu nie potwierdza i nie uwierzytelnia zainteresowanym sporz¹dzonych notatek, odpisów, wyci¹gów.
§ 39
1. Jawnoæ pracy komisji rady odbywa siê na warunkach
okrelonych w § 17.
2. Zasady dostêpu do protoko³ów komisji rady i korzystania z nich odbywaj¹ siê na warunkach okrelonych
w § 38.
16) Dotychczasowe paragrafy od 35 do 65 otrzymuj¹
numery od 40 do 70.
17) W § 41 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
18) w § 51 dopisuje siê w pkt 2 na koñcu wyraz i mieszkañcy.
19) § 61 pkt 4:
otrzymuje nowe brzmienie:
Zarz¹d powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
20) w § 64:
dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
Uchwa³y zarz¹du powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 3 cz³onków ustawowego sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym.
21) w § 68:
dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
Starosta przesy³a wydane przepisy porz¹dkowe do
wiadomoci:
 zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu,
 starostom s¹siednich powiatów.
Przepisy porz¹dkowe przesy³a siê wymienionym podmiotom nastêpnego dnia po ich uchwaleniu.
22) po § 70:
dodaje siê § 71 w brzmieniu:
1. Protokó³ posiedzenia zarz¹du mo¿e zostaæ udostêpniony po up³ywie 7 dni od posiedzenia.
2. Zapoznanie z treci¹ protoko³u mo¿e odbywaæ siê
w obecnoci pracownika obs³uguj¹cego zarz¹d.
3. Do wgl¹du udostêpnia siê kopiê protoko³u potwier-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dzon¹ za zgodnoæ z orygina³em. Potwierdzenia
dokonuje sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez
niego pracownik.
4. Zarz¹d powiatu nie potwierdza sporz¹dzanych notatek, odpisów, wyci¹gów.
5. Z protoko³ów udostêpnionych obywatelom usuwa
siê te zapisy, które s¹ zaliczane do wiadomoci niejawnych b¹d s¹ danymi osobowymi chronionymi
odrêbnymi przepisami. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿ zagadnienia, które przez zarz¹d zosta³y uznane za niejawne.
23) w § 77 pkt 4:
otrzymuje nowe brzmienie:
Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
24) w § 78:
pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 s¹
powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
dotychczasowy pkt 2 i 3 otrzymuje nr 3 i 4.
W pkt 3 podpunkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek w
uzgodnieniu z Wojewod¹ Pomorskim, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
25) paragrafy od 66 do 84 otrzymuj¹ nr od 72 do 90.
§2
Postanawia siê og³osiæ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego tekst jednolity Statutu Powiatu
Kwidzyñskiego, który stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi powiatu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/271/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
STATUT POWIATU KWIDZYÑSKIEGO
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Powiat kwidzyñski, zwany dalej powiatem, stanowi,
tworzon¹ przez mieszkañców powiatu, lokaln¹ wspólnotê samorz¹dowych oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Kwidzyn,
2) miasto i gminê Prabuty,
3) gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki.
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§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Kwidzyn.
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Samodzielnoæ powiatu podlega ochronie s¹dowej.
§4
Powiat posiada herb,którego wzór okrela za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y Nr VIII/46/1999 Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 7 czerwca 1999r. w sprawie ustanowienia
herbu Powiatu Kwidzyñskiego. Powiat posiada flagê, której wzór z opisem zawiera za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr
XXIX/298/2000r. Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27
grudnia 2000 r. w sprawie ust.anowienia flagi Powiatu
Kwidzyñskiego.
§5
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu dzia³añ powiatu, o którym mowa w ust. 1,
nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu.
§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi powiatami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej,
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
Rozdzia³ 2
Organy powiatu
§7
Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
Rada powiatu
§8
1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu
okrela odrêbna ustawa.
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 35 radnych,a od wyborów do powiatu w roku 2002 rada powiatu bêdzie liczy³a 24 radnych.
§9
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
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2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz Ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³anie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalenie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu, a dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹gniêtych przez zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywanie lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami,
je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenie
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i
flagi powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstwa oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
12) uchwalenie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
13) uchwalenie powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami lokalnymi samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z
województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium powiatu,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
16) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach, zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
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1. Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba
¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzielniu absolutorium.
4. Wniosek o odwo³anie zarz¹du jest rozpatrywany na
sesji zwo³anej w ci¹gu 30 dni od sesji, która nie udzieli³a absolutorium. Przed g³osowaniem rada zapoznaje
siê z opiniami:
a) komisji rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu za miniony rok,
b) regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y o
nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
5. Rada odwo³uje zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 11
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny, wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu, nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust.1.
3. Wy³¹cznym zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego
jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz¹cy wskazany przez przewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady i nie wskazania wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4. Przewodnicz¹cy rady zwo³uje raz w miesi¹cu wspólne
spotkania przewodnicz¹cych komisji rady powiatu, komisji statutowej, zarz¹du powiatu i przewodnicz¹cych
klubów radnych.
5. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
6. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
7. Nie podjêcie uchwa³y o której mowa w pkt 6 w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
8. Fakt, o którym mowa w pkt 7 odnotowuje siê w protokole najbli¿szej sesji zwyczajnej rady.
§ 12
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³anych przez
przewodnicz¹cego zgodnie z potrzeb¹ nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady,
zarz¹du lub starosty przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Sesja ta powinna siê odbyæ nie póniej ni¿ w ci¹gu 15 dni od wp³ywu wniosku.
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3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
powiatu.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady, do czasu wyboru
przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny.
§ 13
1. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy.
2. W razie potrzeby rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje
sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad.
3. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekt uchwa³,
dorêcza siê najpóniej na 7 dni przed rozpoczêciem
sesji, z tym ¿e materia³y na sesjê, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê
radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§ 15
1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach
wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolowanych.
3. Rada powiatu mo¿e uchyliæ w czasie swojej kadencji
ka¿d¹ wczeniej podjêt¹ uchwa³ê.
§ 16
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, po
zasiêgniêciu opinii starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu mog¹ uczestniczyæ, z g³osem
doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 17
1. Sesje rady powiatu s¹ jawne. Jawnoci sesji zapewnia
siê przez:
1) umo¿liwienie mieszkañcom wstêpu na sale obrad,
obserwowania sesji,
2) umo¿liwienie prasie, radiu, telewizji sporz¹dzanie
sprawozdañ sesji.
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Publicznoæ i dziennikarze maj¹ prawo do rejestracji
dwiêku i obrazu z przebiegu sesji. Jawnoæ sesji lub
jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona w przypadku gdy ograniczenie to wynika z ustaw. Wy³¹czenie to mo¿e nast¹piæ na wniosek 5 radnych lub zarz¹du powiatu. Wniosek ten wymaga podjêcia uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie.
Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz¹cego rady lub radnego rady powiatu mo¿na
postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej
sesji.
O przerwaniu obrad, zgodnie z pkt 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie
uchwa³.
W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w pkt 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 18

1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³ady rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie musi przerywaæ obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:
Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; wniosek o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad mo¿e
z³o¿yæ radny, komisja, klub radnych albo zarz¹du powiatu.
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych powodów na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji lub
zarz¹du.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
8. Zamkniêcie obrad sesji rady powiatu nastêpuje po
wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego rady formu³y Zamykam obrady sesji rady powiatu.

§ 19
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do zarz¹du powiatu albo komisji rady za porednictwem przewodnicz¹cego rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub miêdzy
sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ust.nie na sesji
lub pisemnie w ci¹gu 14 dni od daty tej z³o¿enia.
§ 20
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotychczasowych
bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu
uzyskania informacji o okrelonych stanach faktycznych.
2. Do odpowiedzi za zapytanie radnych stosuje siê przepisy § 19 pkt 3 i 4.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad. Otwiera i zamyka dyskusjê.
2. Radny zabiera g³os po uzyskaniu zezwolenia przewodnicz¹cego rady.
3. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ
mu g³os. Fakt ten odnotuje siê w protokole sesji.
3. Przepis pkt 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenia sali obrad osobom bêd¹cym publicznoci¹ które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy rady powiaty udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzania quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpa-
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niu listy mówców. W razie potrzeby przewodnicz¹c y
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi powiatu zajêcia stanowiska
wobec zg³oszonych wniosków, albo przygotowania
poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub
dokumentach.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania radny mo¿e zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
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2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 29
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich
publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem
ich og³oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 25

§ 30

1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 7 radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w pkt 1 ppkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d powiatu.
4. Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty uchwa³
wszystkich radnym i zarz¹dowi powiatu.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

§ 26
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeb podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 27
1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 28
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numery sesji, cyframi arabskimi
numery uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie
uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.
4. Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej
na zasadach okrelonych w pkt 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,

§ 31
1. G³osowanie na sesji mo¿e byæ:
a) jawne,
b) tajne.
2. Radny w czasie g³osowania ma prawo do g³osu:
a) za,
b) przeciw,
c) wstrzymaæ siê.
3. Przed g³osowaniem nad projektem uchwa³y przewodnicz¹cy prowadz¹cy sesje odczytuje treæ projektu
uchwa³y.
§ 32
1. W og³oszeniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 33
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez radê powiatu sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.Wydanie radnym kart do g³osowania tajnego nastêpuje za pokwitowaniem na licie obecnoci.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 34
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych
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g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdna wiêkszoci¹
g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

ci¹gu 7 dni po zamkniêciu sesji. Wyci¹gi z protoko³u
dorêcza siê w ci¹gu 7 dni po zamkniêciu sesji tym jednostkom, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.

§ 35

§ 38

1. W razie gdy wynik g³osowania jawnego budzi uzasadnione w¹tpliwoci, rada mo¿e dokonaæ reasumpcji g³osowania.
2. Rada rozstrzyga o reasumpcji g³osowania na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub pisemny wniosek 5 radnych.
3. Wniosek o reasumpcjê zg³asza siê w czasie sesji, na
której odby³o siê g³osowanie uchwa³y maj¹cej podlegaæ reasumpcji.

1. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do ka¿dego protoko³u sesji rady powiatu.
2. Z ¿¹daniem, o którym mowa w pkt 1 obywatel mo¿e
wyst¹piæ nie wczeniej jak ósmego dnia od zakoñczenia sesji rady powiatu.
3. Z udostêpnianych protoko³ów usuwa siê te fragmenty, które zosta³y wy³¹czone uchwa³¹ rady z jawnoci
obrad lub ich wy³¹czenie wynika z mocy innych ustaw.
4. Do wgl¹du s³u¿y kserokopia protoko³u spe³niaj¹ca
warunki, o których mowa w pkt 3 i potwierdzona za
zgodnoæ z orygina³em. Zgodnoæ z orygina³em potwierdza sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez niego pracownik.
5. Udostêpnianie tych protoko³ów odbywa siê w biurze
rady powiatu w obecnoci pracownika.
6. Obywatel mo¿e przegl¹daæ udostêpnione protoko³y,
sporz¹dzaæ z nich notatki, wyci¹gi, odpisy bez ograniczeñ.
7. Organ powiatu nie potwierdza i nie uwierzytelnia zainteresowanym sporz¹dzonych notatek, odpisów,wyci¹gów.

§ 36
1. W przypadku ujawnienia oczywistego b³êdu pisarskiego lub merytorycznego w podjêtej uchwale, dopuszczalna jest reasumpcja tej uchwa³y na zasadach okrelonych w § 35.
2. Reasumpcja uchwa³y, o której mowa w pkt1 mo¿e nast¹piæ na tej samej sesji na której podjêto uchwa³ê zawieraj¹c¹ b³¹d pisarski lub na najbli¿szej sesji.
§ 37
1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji rady powiatu powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelone numery, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci obecnych na sesji, teksty
uchwa³ przyjêtych przez radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wniosków, nie wyg³oszone
przez radnych, usprawiedliwienie osób nieobecnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady oraz pe³ne zapisy obrad na tamach magnetofonowych.
4. Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 7 dni przed terminem kolejnej sesji w
biurze rady.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia
do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych
nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
6. Tama z nagraniami obrad sesji przechowuje siê w biurze rady jeden rok, a sesji w sprawie udzielenia absolutorium przez okres kadencji rady.
7. Odpis protoko³u obrad sesji dorêcza siê zarz¹dowi w

§ 39
1. Jawnoæ pracy komisji rady odbywa siê na warunkach
okrelonych w §17.
2. Zasady dostêpu do protoko³ów komisji rady i korzystania z nich odbywaj¹ siê na warunkach okrelonych
w §38.
§ 40
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia biuro rady
powiatu, wchodz¹ce w sk³ad starostwa.
§ 41
1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz bêd¹cych
cz³onkami zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna zbiera opinie wszystkich komisji
rady, które zajmowa³y siê wykonaniem bud¿etu, w terminie 4 tygodni przed planowan¹ sesji w sprawie udzielenia zarz¹dowi absolutorium.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
5. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez radê powiatu.
6. Przepis pkt 5 nie narusza usprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
7. Wniosek o udzielenie absolutorium nale¿y ponadto
skierowaæ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku na 3 tygodnie przed planowan¹ sesj¹.
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1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie piêciu, w
tym zastêpcê przewodnicz¹cego.
3. Komisja sporód swego grona wybiera sekretarza.
4. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
5. Komisja przedstawia radzie powiatu projekt planu, o
którym mowa w pkt 4, do 31 stycznia ka¿dego roku.
6. Za zgod¹ rady powiatu komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 43
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 44
1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny, sk³adaj¹cy siê z dwóch do trzech cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, okrelaj¹c w nim jej zakres.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w pkt 2.
§ 45
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego lub jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 46
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzeb-
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nych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 47
1. Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz¹du powiatu wyst¹pienia pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie z zastrze¿eniem pkt 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od
otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego mo¿e odwo³aæ
siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest
ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
pó³ roku.
§ 48
Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i
s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 49
1. Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³aæ ze
swojego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych
zadañ. W uchwale tej okrela przedmiot ich dzia³ania
oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdanie z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy powo³ywani i odwo³ywani przez radê powiatu. Komisja mo¿e wybraæ ze swojego sk³adu sekretarza.
4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ czterech komisji sta³ych, a przewodnicz¹cy  tylko jednej.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji, nie dotyczy to Komisji Etyki.
§ 50
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
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1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwa³ rady
powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu dotycz¹cych dzia³alnoci rady
i zarz¹du,
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
na ka¿de ¿¹danie rady.
§ 51
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji, cz³onkowie zarz¹du powiatu i
mieszkañcy.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 52
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenie komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego rady
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cego.
§ 53
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 54
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem pkt 1.
§ 55
Rada ma prawo powo³ywaæ zespo³y problemowe na
wniosek komisji rady lub zarz¹du powiatu.

§ 56
Radny pobiera diety z tytu³u cz³onkostwa w nie wiêcej
ni¿ dwóch komisjach. Wysokoci diety okreli rada powiatu.
§ 57
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej czterech radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 58
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 30 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  jeli klub j¹ posiada.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
Zarz¹d powiatu
§ 59
1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. Rada powiatu wybiera starostê i na jego wniosek 4
cz³onków zarz¹du, w tym wicestarostê.
3. W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta, jako jego
przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie trzech osób.
4. Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
5. Zarz¹d powiatu dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.
§ 60
1. Z cz³onkami zarz¹du spoza sk³adu rady powiatu nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Z cz³onkami zarz¹du bêd¹cymi radnymi decyzjê w
przedmiocie nawi¹zania stosunku pracy podejmuje
rada powiatu w uchwale o wyborze.
§ 61
1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrze¿eniem § 77 pkt 4.
6) zarz¹d kontroluje przestrzeganie przez podleg³e i nad-
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3.
4.
5.
6.

zorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur kontroli oraz zasad wstêpnej oceny celowoci poniesienia wydatków, a tak¿e
sposobu wykorzystania wyników kontroli.
W realizacji zadañ zarz¹du powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Organizacjê i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okrela regulamin organizacyjny, uchwalony
przez radê powiatu na wniosek zarz¹du powiatu.
Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy
odrêbne stanowi¹ inaczej.
§ 62
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4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej trzech cz³onków w
terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
5. Uchwa³y zarz¹du powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 3 cz³onków ustawowego sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym.
§ 65
1. Posiedzenie zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta, a w przypadku jego nieobecnoci wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym, a sekretarz i skarbnik
powiatu  z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjny powiatu w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniu zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.

1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa
powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
3. Czynnoci, o których mowa w pkt 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
pkt 5.

1. Prawomocnoæ posiedzeñ zarz¹du stwierdza na pocz¹tku obrad przewodnicz¹cy.
2. Posiedzenia zarz¹du s¹ prawomocne, gdy uczestnicy
w nich co najmniej 3 cz³onków zarz¹du.
3. Posiedzenia odbywaj¹ siê wed³ug przyjêtego porz¹dku obrad.
4. Cz³onkowi zarz¹du s³u¿y prawo sk³adania wniosku o
uzupe³nienie proponowanego porz¹dku lub te¿ wykrelenia okrelonego punktu.
5. Proponowany porz¹dek i ewentualne uzupe³nienia lub
zmiany przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym.

§ 63

§ 68

1. Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenie zarz¹du,
3) przygotowanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.

1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³, zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du bior¹cy udzia³ w danym posiedzeniu.
4. Uchwa³y zarz¹du, bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje starosta. W
decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Uchwa³y s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu zarz¹du.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, a dotycz¹cych
ochrony zdrowia, ¿ycia lub mienia obywateli, ochrony

§ 64
1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych raz w tygodniu. W przypadku
braku potrzeby zwo³ywania posiedzeñ raz w tygodniu
zarz¹d ma obowi¹zek zebraæ siê raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.

§ 66
1. Za przygotowanie materia³ów odpowiada sekretarz
powiatu.
2. W sk³ad materia³ów wchodz¹:
1) informacje,
2) propozycje rozstrzygniêæ,
3) projekt uchwa³ z krótkim uzasadnieniem.
3. Projekty uchwa³ zarz¹du musz¹ byæ parafowane przez
sekretarza i gdy tego wymagaj¹ opiniowane przez radcê prawnego.
§ 67

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1104

 2412 

rodowiska naturalnego albo zapewnienia porz¹dku,
spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, gdy przyczyny
te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy, zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe.
7. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w pkt 6, podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji.
8. Starosta przesy³a wydane przepisy porz¹dkowe do
wiadomoci:
 zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu,
 starostom s¹siednich powiatów.
Przepisy porz¹dkowe przesy³a siê wymienionym podmiotom nastêpnego dnia po ich uchwaleniu.
§ 69
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady
powiatu, chyba ¿e rada okrela zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 70
1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby
uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza
przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie zarz¹du mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w pkt 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
zarz¹d.
7. Protoko³y i za³¹czniki przechowuje siê zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.
8. Uchwa³y zarz¹du rejestruje sekretarz powiatu.
9. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
10. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ,
do publicznego wgl¹du..
§ 71
1. Protokó³ posiedzenia zarz¹du mo¿e zostaæ udostêpniony po up³ywie 7 dni od posiedzenia.
2. Zapoznanie z treci¹ protoko³u mo¿e odbywaæ siê w
obecnoci pracownika obs³uguj¹cego zarz¹d.
3. Do wgl¹du udostêpnia siê kopiê protoko³u potwierdzon¹ za zgodnoæ z orygina³em. Potwierdzenia dokonuje
sekretarz powiatu lub wskazany przez niego pracownik.
4. Zarz¹d powiatu nie potwierdza sporz¹dzonych notatek, odpisów,wyci¹gów.
5. Z protoko³ów udostêpnionych obywatelom usuwa siê
te zapisy, które s¹ zaliczane do wiadomoci niejawnych
b¹d s¹ danymi osobowymi chronionymi odrêbnymi
przepisami. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿ zagadnienia, które przez zarz¹d zosta³y uznane za niejawne.

§ 72
Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 73
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu, jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych, mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci o których mowa w pkt 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê za zgod¹ starosty.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, jest
zobowi¹zany do jej dokonania na pisemne polecenie
starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
§ 74
1. Sekretarz powiatu w imieniu starosty sprawuje nadzór
nad wykonaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowych i prawid³owym za³atwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i
techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
3. Sekretarz prowadzi ewidencjê wydanych przepisów
porz¹dkowych i podaje je do publicznej wiadomoci.
§ 75
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady
powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
§ 76
1. Zarz¹d wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie pe³nych materia³ów na posiedzenie rady powiatu.
2. Materia³y przygotowane na posiedzenie rady podlegaj¹ rozpatrzeniu przez zarz¹d.
3. Komplet materia³ów do rozpatrzenia przez radê powiatu
zarz¹d przedk³ada przewodnicz¹cemu rady.
4. Przyjête uchwa³y przez radê powiatu trafiaj¹ na najbli¿sze posiedzenie zarz¹du celem ustalenia terminów i
sposobu ich realizacji.
Rozdzia³ 3
Jednostki organizacyjne powiatu,
powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 77
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w pkt 1, nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
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3) zak³ady opieki zdrowotnej,
4) szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe,
5) instytucje kultury,
6) powiatowy zak³ad obs³ugi zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,
7) instytucje sportowe,
8) powiatowy urz¹d pracy.
Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu,chyba ¿e przepisy
odrêbne stanowi¹ inaczej.
Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
Status prawny pracowników starostwa powiatowego
i jednostek organizacyjnych powiatu okrela ustawa.
§ 78

1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Powiatowa Komenda Policji w Kwidzynie,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Kwidzynie,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w
Kwidzynie,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kwidzynie,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Kwidzynie.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 s¹
powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek w
uzgodnieniu z Wojewoda Pomorskim, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci z zakresu prawa pracy,
je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
4. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 79
1. Powiat prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
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§ 80

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c
ustawê o finansach publicznych oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarz¹du powiatu rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków, nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszania
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 81
Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y w toku prac
nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z
projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu.
§ 82
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w pkt 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
radê powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w pkt 2, regionalna izba obrachunkowa
ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia
roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
regionaln¹ izbê obrachunkow¹, podstaw¹ gospodarki
bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
pkt 2.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w pkt 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie
obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od jej podjêcia.
§ 83
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹d sk³ada pisemne sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za dany rok na rêce przewodnicz¹cego rady
powiatu, do 31 marca ka¿dego raku. Zarz¹d sk³ada informacjê z wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze
do 31 sierpnia ka¿dego roku.
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3. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
4. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niony w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnianie sprawozdania zarz¹du z prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 84
1. Bankow¹ obs³ugê bud¿etu powiatu wykonuje bank
wybrany przez radê powiatu w trybie okrelonym w
ustawie o zamówieniach publicznych.
2. Zasady wykonywania obs³ugi bankowej okrela umowa zawarta pomiêdzy (zarz¹dem) powiatem a bankiem.
3. Zarz¹d powiatu mo¿e w granicach upowa¿nieñ zamieszczonych w uchwale bud¿etowej zaci¹gaæ kredyty w wybranych przez siebie bankach, stosuj¹c ustawê o zamówieniach publicznych.
Rozdzia³ 5
Mienie powiatu
§ 85
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu, nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 86
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.

§ 87
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 88
1. Zarz¹dzanie mieniem powiatu i jego ochrona powinny
byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§ 89
Zmian statutu powiatu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 90
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
M. Górski

1105
UCHWA£A Nr XXXII/310/01
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 6 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Reda dla obszaru A po³o¿onego w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej w
Redzie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, 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), na wniosek Zarz¹du
Miasta, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru A po³o¿onego w rejonie ulic
Gniewowskiej i Ogrodowej w Redzie.
2. Teren o ³¹cznej powierzchni 1,05 ha przeznacza siê na
funkcje:
1) us³ugow¹ z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
jako funkcji uzupe³niaj¹cej, integralnie zwi¹zanej z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (symbole na
za³¹czniku graficznym 1U/M, 2U/M); dopuszcza siê
przeznaczenie ca³ego budynku, oznaczonego na ry-
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sunku planu symbolem A, pod funkcjê mieszkaniow¹  komunalne mieszkania socjalne,
2) komunikacjê  ulicê dojazdow¹ (symbol na za³¹czniku graficznym KD),
3) elektroenergetykê (symbol na za³¹czniku graficznym EE).
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) us³ugach  rozumie siê przez to: administracjê publiczn¹, handel detaliczny, gastronomiê, rzemios³o
nieprodukcyjne (rozumiane tylko i wy³¹cznie jako
dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu: szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.) us³ugi turystyki, us³ugi ³¹cznoci,
biura, banki, hurtownie, magazyny, dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wykonywaniem wolnych zawodów, inne us³ugi na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci;
Ustalenia szczegó³owe:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y:
a) w linii rozgraniczaj¹cej teren 2U/M od ul. Gniewowskiej i ul. Nowej Gniewowskiej oraz w linii
rozgraniczaj¹cej teren 1U/M od ul. Nowej Gniewowskiej,
b) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
1U/M i ulicê KD oraz teren 2U/M i ulicê KD,
c) w odleg³oci 10,0 m od granicy terenu 1U/M i terenów kolejowych,
2) maksymalny procent zabudowy  nie ustala siê,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich typów budynków: maksymalnie 3 pe³ne kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku  maksymalnie 15 m, minimalnie 10 m,
5) maksymalna wysokoæ posadzki parteru: 0,6 m od
poziomu terenu,
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszcza siê wszystkie typy dachów,
8) dopuszcza siê zagospodarowanie terenu zwi¹zane
z rzemios³em produkcyjnym jako funkcj¹ istniej¹c¹,
dopuszczaln¹ do zachowania,
9) dopuszcza siê zachowanie, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê obiektów znajduj¹cych siê w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. KD przy zachowaniu dla rozbudowy i nadbudowy warunków z § 1 pkt 4.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ul. KD,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
miejskiego w ul. Gniewowskiej lub ul. KD,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gniewowskiej lub
ul. KD. Na terenie posesji, na której prowadzona
bêdzie dzia³alnoæ us³ugowa zwi¹zana z odprowadzaniem cieków innych ni¿ sanitarne, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci. cieki odprowadzane do miejskiej sieci sanitarnej, musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunal-
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nej. W wypadku przekroczenia wskaników dopuszczalnych zanieczyszczeñ, nale¿y zlokalizowaæ na obszarze dzia³ki urz¹dzenia podczyszczaj¹ce te cieki. Strefa uci¹¿liwoci powy¿szych urz¹dzeñ nie
mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki,
3) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych typu: parkingi, place manewrowe itp.
za porednictwem separatorów ropopochodnych i
piasku do kanalizacji deszczowej w ul. Gniewowskiej
lub ul. KD, osady zgromadzone w separatorach winny byæ okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu
odpadów niebezpiecznych; z dachów bezporednio
do kanalizacji deszczowej w ul. Gniewowskiej lub
ul. KD;
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w ul. Gniewowskiej lub ul. KD,
5) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej w ul. Gniewowskiej lub ul. KD,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a  paliw ekologicznych,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstania, a te, których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ,
nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
8) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe,
9) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
7. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia zwi¹zane z obszarem najwy¿szej ochrony zasobów wód podziemnych GZWP Nr 110,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ek z u¿ytkowania rolniczego,
3) obiekty i pomieszczenia znajduj¹ce siê w zasiêgu
uci¹¿liwoci komunikacji kolejowej winny zostaæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
4) w odleg³oci 25 m od linii rozgraniczaj¹cej teren planu od terenów kolejowych wymagane jest stosowanie rozwi¹zañ architektonicznych i konstrukcyjnych spe³niaj¹cych warunki zabezpieczeñ akustycznych i antydrganiowych, w³aciwych dla obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych lokalizowanych w
s¹siedztwie terenów kolejowych,
5) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
6) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic w³asnoci,
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7) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia,
8) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulicy KD i terenów
kolejowych obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu
drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony ulicy KD i
terenów kolejowych,
9) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów, zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni, nie mniej ni¿ 60 m2,
10) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 20% ogólnej powierzchni wydzielanych dzia³ek (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na
obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni); wprowadzane gatunki drzew i krzewów
winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
8. Ustalenia w zakresie inwestycji realizowanych w s¹siedztwie linii kolejowej:
1) roboty ziemne, nie bêd¹ce inwestycjami kolejowymi, mog¹ byæ wykonywane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 4 metry od granicy obszaru kolejowego;
wykonywanie robót ziemnych w odleg³oci od 4 do
20 metrów od granicy obszaru kolejowego powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane z zarz¹dem kolei,
2) budynki i budowle, nie bêd¹ce inwestycjami kolejowymi, mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 10 metrów od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ ta od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 metrów,
3) na gruntach po³o¿onych w s¹siedztwie linii kolejowej drzewa lub krzewy mog¹ byæ usytuowane w
odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego, z wy³¹czeniem gatunków
drzew, których wysokoæ mo¿e przekroczyæ 10 metrów.
9. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek  minimalna wielkoæ
terenu po podziale 600 m2,
2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki mniejszej ni¿ 600
m2, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci
energetycznej; lokalizacja i wielkoæ tej dzia³ki winny byæ uzgodnione z zarz¹dc¹ sieci energetycznej,
3) dopuszcza siê scalanie dzia³ek bêd¹cych jedn¹ nieruchomoci¹,
4) stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich
przyleg³ych,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Zawarte w punkcie w § 2 pkt 2 podpunkt d uchwa³y
Nr XXVI/263/01 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 lutego
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-

mentów miasta Redy w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej ustalenia zakresu opracowania nie zosta³y uwzglêdnione ustaleniami niniejszego planu, gdy¿ na terenie objêtym zakresem opracowania nie okrelono granic i zasad zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie.
§4
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Redy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Reda zatwierdzonego uchwa³¹
Miejskiej Rady Narodowej w Redzie Nr XXV/117/88 z dnia
31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105
wraz z pón. zm.) w zakresie dotycz¹cym opracowania
planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

1106
UCHWA£A Nr XXXII/311/01
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 6 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Reda dla obszaru B po³o¿onego w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej w
Redzie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
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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), na wniosek Zarz¹du
Miasta, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru B po³o¿onego w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej w Redzie.
2. Teren o powierzchni 0,95 ha przeznacza siê na funkcjê
us³ugow¹ z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako
funkcji uzupe³niaj¹cej, integralnie zwi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (symbol na za³¹czniku graficznym U/M); dopuszcza siê zachowanie, rozbudowê, nadbudowê i przebudowê istniej¹cych budynków mieszkalnych pod funkcjê mieszkaniow¹ albo
funkcjê us³ugow¹.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) us³ugach  rozumie siê przez to: administracje publiczn¹, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, handel
detaliczny, gastronomiê, us³ugi turystyki, us³ugi ³¹cznoci, rzemios³o nieprodukcyjne (rozumiane tylko i
wy³¹cznie jako dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu: szewc,
krawiec, fryzjer, tapicer itp.), biura, banki, hurtownie
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 150 m2 powierzchni
u¿ytkowej, dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wykonywaniem wolnych zawodów, inne us³ugi na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
4. Ustalenia szczegó³owe:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren U/M od ulic Gniewowskiej i Ogrodowej, z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki,
2) maksymalny procent zabudowy 40%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich typów budynków: maksymalnie 3 pe³ne kondygnacje
oraz poddasze u¿ytkowe, minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku  maksymalnie 15 m do najwy¿szego punktu obiektu, minimalnie 10 m do najwy¿szego punktu obiektu,
5) maksymalna wysokoæ posadzki parteru: 0,6 m od
poziomu terenu,
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszcza siê wszystkie typy dachów,
8) obowi¹zuje zakaz budowy budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y wolnostoj¹cych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ul. Ogrodow¹ i ul. Gniewowsk¹,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych, w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze miejskiego wodoci¹gu komunalnego w ul. Ogrodowej lub ul. Gniewowskiej,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej lub ul. Gniewowskiej. Na terenie posesji, na której prowadzona bêdzie dzia³alnoæ us³ugowa zwi¹zana z odprowadza-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

niem cieków innych ni¿ sanitarne, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci.
cieki odprowadzane do miejskiej sieci sanitarnej,
musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. W wypadku przekroczenia wskaników dopuszczalnych zanieczyszczeñ, nale¿y zlokalizowaæ na obszarze dzia³ki
urz¹dzenia podczyszczaj¹ce te cieki. Strefa uci¹¿liwoci powy¿szych urz¹dzeñ nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki,
3) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych typu: parkingi, place manewrowe itp.
za porednictwem separatorów ropopochodnych i
piasku do kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej
lub ul. Gniewowskiej, osady zgromadzone w separatorach winny byæ okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji
tego typu odpadów niebezpiecznych; z dachów bezporednio do kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej lub ul. Gniewowskiej;
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w ul. Ogrodowej lub ul. Gniewowskiej,
5) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej w ul. Ogrodowej lub ul. Gniewowskiej,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a  paliw ekologicznych,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstania, a te, których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ,
nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
8) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe,
9) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia zwi¹zane z obszarem najwy¿szej ochrony zasobów wód podziemnych GZWP Nr 110,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ek z u¿ytkowania rolniczego,
3) obiekty i pomieszczenia znajduj¹ce siê w zasiêgu
uci¹¿liwoci komunikacji kolejowej winny zostaæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
4) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
5) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic w³asnoci,
6) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia,
7) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulicy Gniewowskiej
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lub Ogrodowej obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony ulic,
8) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów, zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni, nie mniej ni¿ 60 m2,
9) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 40% ogólnej powierzchni wydzielanych
dzia³ek (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni); wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny
byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
8. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek  minimalna wielkoæ
terenu po podziale 600 m2,
2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki mniejszej ni¿ 600 m2,
niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej; lokalizacja i wielkoæ tej dzia³ki winny byæ
uzgodnione z zarz¹dc¹ sieci energetycznej,
3) dopuszcza siê scalanie dzia³ek bêd¹cych jedn¹ nieruchomoci¹,
4) wszystkie inwestycje realizowane w pasie kolejowym
oraz jego s¹siedztwie w odleg³oci do 20 m, nale¿y
na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê uzgodniæ z Zak³adem Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.

dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Reda zatwierdzonego uchwa³¹
Miejskiej Rady Narodowej w Redzie Nr XXV/117/88 z dnia
31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105
wraz z pón. zm.) w zakresie dotycz¹cym opracowania
planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

1107
UCHWA£A Nr XXXIII/318/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na ciep³owniê miejsk¹ na obszarze jednostki C przy ul. Obwodowej w Redzie.

Zawarte w punkcie w § 2 pkt 2c oraz w § 2 pkt 2d uchwa³y nr XXVI/263/01 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 lutego
2001r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic Gniewowskiej i Ogrodowej ustalenia zakresu opracowania nie zosta³y uwzglêdnione ustaleniami niniejszego planu, gdy¿ na terenie objêtym zakresem opracowania:
1) nie okrelono terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczaj¹cych te
tereny,
2) nie okrelono granic i zasad zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, 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), na wniosek Zarz¹du
Miasta, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Ustala siê 20% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na ciep³owniê miejsk¹ na obszarze jednostki C przy ul. Obwodowej w
Redzie.
2. Granice terenu objêtego planem przedstawiono na
za³¹czniku graficznym w skali 1:1000, tj. rysunku planu, stanowi¹cym Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: struktury
funkcjonalno  przestrzennej obszaru, terenów pod realizacjê celów publicznych, zasad obs³ugi komunikacji, zasad obs³ugi in¿ynieryjnej, szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikaj¹cych z po-

§3

§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Redy 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
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trzeb ochrony rodowiska, zasad i standardów kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, w tym wskaników intensywnoci zabudowy, zasad i warunków
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
§2
1. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do
budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów
architektonicznych),
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni
terenu,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki,
5) linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane. Dopuszcza siê
³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora,
6) zieleñ krajobrazowo  izolacyjna: powierzchnie terenu
biologicznie czynne, obejmuj¹ce: tereny pokryte w
drzewostanem i krzewami, trawniki, klomby kwiatowe.
Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i innych elementów
ma³ej architektury oraz wjazdów na teren.

3.

§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 6 terenów funkcjonalnych, oznaczonych numerem od 1 do
6 oraz symbolem literowym oznaczaj¹cym funkcje Tereny te wydzielone s¹ na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach gospodarowania.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart
terenów:
1. Oznaczenie terenu 1 U
2. Przeznaczenie terenu, funkcje.
Us³ugi.
A) Dopuszczalny zakres us³ug: administracja i biura,
handel (detaliczny i hurtowy), gastronomia, ³¹cznoæ,
telekomunikacja.
Ponadto dopuszcza siê us³ugi: naprawa samochodów (us³ugi mechaniczne, elektryczne, lakiernicze),
us³ugi stolarskie, lusarskie itp., us³ugi w zakresie
prania, us³ugi naprawy sprzêtów gospodarstwa domowego, ogrodniczego itp., magazyny zwi¹zane z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
B) Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do
poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
C) Ponadto dopuszcza siê:

4.

5.
6.
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 lokalizacjê gara¿y i miejsc postojowych wy³¹cznie dla potrzeb prowadzonej dzia³alnoci
 prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
 nasadzenia zieleni
D) Wyklucza siê:
 budowê magazynów produktów ropopochodnych, toksycznych surowców, substancji chemicznych oraz lokalizowania ruroci¹gów do ich transportu,
 mycie pojazdów mechanicznych na niezabezpieczonym terenie.
 lokalizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska
E) Budynki u¿ytecznoci publicznej, zak³ady pracy, komunikacyjne budowle podziemne, projektowaæ
zgodnie z przepisami potrzeb obrony cywilnej.
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, wskaniki intensywnoci
zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane:
A) Linie zabudowy: nie przekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
B) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora.
Dalszy podzia³ wydzielonych dzia³ek na dzia³ki budowlane dopuszcza siê pod warunkiem spe³nienia
nastêpuj¹cych wymogów:
 powierzchnia dzia³ek minimum: 1500 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji, dla której dopuszcza
siê dzia³kê o powierzchni ok. 50 m2)
 dojazd do wydzielanych dzia³ek  wed³ug warunków podanych w pkt 4.
C) Dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
D) Intensywnoæ zabudowy: do 2,00.
E) Wysokoæ zabudowy: maksimum 15 m
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
A) Dojazd:
 do terenu dzia³ki nr 812/2 od ulicy Obwodowej
 do pozosta³ego terenu: z ulicy przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
 do nowo wydzielanych dzia³ek w obrêbie dzia³ek
nr 809 i 810/2: od ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej lub z drogi wewnêtrznej o szerokoci min 10 m lub wewnêtrznego ci¹gu pieszo
 jezdnego o szerokoci minimum 8 m z wlotem
od ulicy przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej,
 do nowo wydzielanych dzia³ek w obrêbie dzia³ki
nr 812/2: od ulicy przyleg³ej do terenu 1U od strony pó³nocnej, od ulicy Obwodowej, lub z drogi
wewnêtrznej o szerokoci min 10 m lub wewnêtrznego ci¹gu pieszo  jezdnego o szerokoci minimum 8 m z wlotem od ulicy Obwodowej lub od
ulicy przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
B) Minimalne wskaniki miejsc postojowych: 1,0 mp/
100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, 2 mp/10 zatrudnionych, 1 mp/ mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
Wed³ug § 4
Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska:
A) Wzd³u¿ pó³nocnej, wschodniej i zachodniej granicy
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terenu (w rejonie oznaczonym jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna) wprowadziæ zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami rodowiskowymi.
Przez teren zieleni dopuszcza siê urz¹dzenie wjazdów i wejæ na teren dzia³ek.
B) Prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza, poziomu dwiêku oraz promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku na granicy terenu
lokalizacji inwestycji (okrelonych przez przepisy
szczególne), ani stanowiæ zagro¿enia dla stanu czystoci wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntu.
Ustala siê wymóg stosowania technologii niepogarszaj¹cych stan rodowiska.
C) Dopuszczalny zasiêg uci¹¿liwoci dla lokalizowanych
us³ug winien byæ ograniczony do granic terenu, do
którego inwestor ma tytu³ prawny.
D) Pomieszczenia na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
E) Istniej¹cy drzewostan do zachowania.
F) Tereny zieleni (³¹cznie z zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹) winny stanowiæ min 20% powierzchni terenu dzia³ki (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹).
7. Inne ustalenia:
A) Istniej¹ca linia energetyczna 15 kV przewidziana do
demonta¿u.
Do momentu jej demonta¿u odleg³oæ zabudowy od
linii nale¿y okreliæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i Polsk¹ Norm¹.
B) W pó³nocnej czêci terenu przejcie pasa technicznego kablowych linii energetycznych  zakaz lokalizacji zabudowy i nasadzeñ drzew.
C) Z uwagi na wystêpowanie gruntów organogenicznych oraz p³ytkiego poziomu wód gruntowych, ustala siê wymóg przeprowadzenia badañ geotechnicznych gruntu i ustalenie warunków lokalizacji obiektów  jako za³¹cznik do projektu budowlanego.
D) Prace odwodnieniowe wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
E) Realizowane inwestycje nie mog¹ uszkadzaæ ani
zmniejszaæ mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
F) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.
1. Oznaczenie terenu 2 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje:
A) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej  ciep³ownia.
B) W obrêbie terenu dopuszcza siê te¿: funkcje us³ugowe zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹, miejsca postojowe dla celów prowadzonej dzia³alnoci oraz
zieleñ, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz obiekty gospodarcze i pomocnicze zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
C) Budynki zak³adów pracy projektowaæ zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
D) Wyklucza siê budowê magazynów produktów ropopochodnych, toksycznych surowców, substancji
chemicznych oraz lokalizowania ruroci¹gów do ich
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transportu, mycia pojazdów mechanicznych na niezabezpieczonym terenie.
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, wskaniki intensywnoci
zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane:
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
 powierzchnia dzia³ek minimum: 1000 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji, dla której dopuszcza
siê dzia³kê o powierzchni ok. 50 m2)
 dojazd do wydzielanych dzia³ek wed³ug warunków podanych w pkt 4
C) Intensywnoæ zabudowy: do 2,00.
D) Wysokoæ zabudowy: do 15 m
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd:
 od ulicy Obwodowej przez teren 4 K.
 do nowo wydzielanych dzia³ek w obrêbie dzia³ki
nr 817/3: od ulicy od ulicy Obwodowej przez teren 4 K
 do nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych w
obrêbie dzia³ki nr 818/4 i 818/6 of ulicy przyleg³ej
do terenu od strony po³udniowej lub z drogi wewnêtrznej o szerokoci min 10 m, wewnêtrznego
ci¹gu pieszo  jezdnego o szerokoci minimum 8
m z wlotem od ulicy przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
B) Minimalne wskaniki miejsc postojowych: 1,0 mp/
100 m2 pow. u¿ytkowej budynków o funkcji biurowej i socjalnej.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
Wed³ug § 4
Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska:
A) Wzd³u¿ pó³nocnej, wschodniej i zachodniej granicy
terenu (w rejonie oznaczonym jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna) wprowadziæ zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami rodowiskowymi.
B) Dzia³alnoæ ciep³owni nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza, poziomu dwiêku oraz promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku na granicy terenu
lokalizacji inwestycji (okrelonych przez przepisy
szczególne), ani stanowiæ zagro¿enia dla stanu czystoci wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntu.
C) Dopuszczalny zasiêg uci¹¿liwoci dla lokalizowanych
us³ug winien byæ ograniczony do granic terenu, do
którego inwestor ma tytu³ prawny.
D) Pomieszczenia na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
E) Istniej¹cy drzewostan do zachowania.
F) tereny zieleni (³¹cznie z terenem zieleni krajobrazowo  izolacyjnej) winny stanowiæ ³¹cznie min 10%
powierzchni terenu (lub powierzchni dzia³ki budowlanej objêtej inwestycj¹).
Inne ustalenia:
A) W pó³nocnej czêci terenu ustala siê przejcie pasa
technicznego przebiegu kabli energetycznych  zakaz lokalizacji zabudowy i nasadzeñ drzew.
B) Z uwagi na wystêpowanie gruntów organogenicz-
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nych i p³ytkiego poziomu wód gruntowych, Ustala siê
wymóg przeprowadzenia badañ geotechnicznych
gruntu i ustalenie warunków lokalizacji obiektów  jako
za³¹cznik do projektu budowlanego  jako za³¹cznik do
projektu budowlanego.
C) Prace odwodnieniowe wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
D) Realizowane inwestycje nie mog¹ uszkadzaæ ani zmniejszaæ mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
E) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y zg³osiæ odkrycie do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.
1. Oznaczenie terenu 3 U
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Us³ugi.
A) Dopuszczalny zakres us³ug: administracja i biura, handel (detaliczny i hurtowy), gastronomia, ³¹cznoæ, telekomunikacja, naprawa samochodów (us³ugi mechaniczne, elektryczne, lakiernicze), us³ugi stolarskie, lusarskie itp.), us³ugi w zakresie prania, us³ugi naprawy sprzêtów gospodarstwa domowego, ogrodniczego itp., magazyny zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
B) Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do
poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
C) Ponadto dopuszcza siê:
 lokalizacjê gara¿y i miejsc postojowych wy³¹cznie dla potrzeb prowadzonej dzia³alnoci
 prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
 nasadzenia zieleni
D) Wyklucza siê:
 budowê magazynów produktów ropopochodnych, toksycznych surowców, substancji chemicznych oraz lokalizowania ruroci¹gów do ich transportu,
 mycie pojazdów mechanicznych na niezabezpieczonym terenie.
 lokalizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska
E) Budynki u¿ytecznoci publicznej, zak³ady pracy, komunikacyjne budowle podziemne, projektowaæ zgodnie z przepisami potrzeb obrony cywilnej.
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, wskaniki intensywnoci
zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane:
A) Linie zabudowy: nie przekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
B) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dalszy podzia³ na dzia³ki budowlane dopuszcza siê pod warunkiem spe³nienia nastêpuj¹cych
wymogów:
 powierzchnia dzia³ek minimum: 1500 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji, dla której dopuszcza
siê dzia³kê o powierzchni ok. 50 m2)
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 dojazd od ulicy przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej lub od ulicy Obwodowej przez teren 4 K.
C) Intensywnoæ zabudowy: do 2,00.
D) Wysokoæ zabudowy:
 w obrêbie terenu oznaczonego jako strefa bezpieczeñstwa wzd³u¿ linii energetycznych 110 kV 
wysokoæ zabudowy ustaliæ ka¿dorazowo zgodnie z warunkami podanymi w pkt 7 ppkt C
 na pozosta³ym terenie  maksimum 15 m.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd:
 do terenu dzia³ki nr 817/3 od ulicy Obwodowej
przez teren 4 K
 do dzia³ki nr 818/4  od ulicy Obwodowej
 do pozosta³ego terenu od ulicy przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
B) Minimalne wskaniki miejsc postojowych: 1,0 mp/
100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, 2 mp/10 zatrudnionych, 1 mp/ mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
Wed³ug § 4
Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska:
A) Wzd³u¿ pó³nocnej, wschodniej i zachodniej granicy
terenu (w rejonie oznaczonym jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna) wprowadziæ zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami rodowiskowymi.
Przez teren zieleni dopuszcza siê urz¹dzenie wjazdów i wejæ na teren dzia³ek.
B) Prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza, poziomu dwiêku oraz promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku na granicy terenu
lokalizacji inwestycji (okrelonych przez przepisy
szczególne), ani stanowiæ zagro¿enia dla stanu czystoci wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntu.
Ustala siê wymóg stosowania technologii niepogarszaj¹cych stan rodowiska.
C) Dopuszczalny zasiêg uci¹¿liwoci dla lokalizowanych
us³ug winien byæ ograniczony do granic terenu, do
którego inwestor ma tytu³ prawny.
D) Pomieszczenia na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
E) Istniej¹cy drzewostan do zachowania.
F) Tereny zieleni (³¹cznie z zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹) winny stanowiæ ³¹cznie min 20% powierzchni terenu objêtego inwestycj¹.
Inne ustalenia:
A) W pó³nocnej i czêciowo zachodniej czêci terenu
ustala siê przejcie pasa technicznego przebiegu kabli energetycznych  zakaz lokalizacji zabudowy i
nasadzeñ drzew.
B) Z uwagi na wystêpowanie gruntów organogenicznych oraz p³ytkiego poziomu wód gruntowych, ustala siê wymóg przeprowadzenia badañ geotechnicznych gruntu i ustalenie warunków lokalizacji obiektów  jako za³¹cznik do projektu budowlanego  jako
za³¹cznik do projektu budowlanego.
C) Prace odwodnieniowe wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
D) Realizowane inwestycje nie mog¹ uszkadzaæ ani
zmniejszaæ mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
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E) Przez po³udniow¹ czêæ terenu przechodz¹ napowietrzne linie energetyczne 10 KV. Wzd³u¿ linii wyznaczone
zosta³y strefy bezpieczeñstwa.
Przy projektowaniu zmian w zagospodarowaniu terenu
w strefach bezpieczeñstwa ka¿dej linii nale¿y uwzglêdniæ szczegó³owe uwarunkowania w strefie przewodów
i posadowienia linii 110 KV w zakresie odleg³oci minimalnych oraz konstrukcji elementów linii dla poszczególnych projektowanych elementów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
Ka¿da zmiana zagospodarowania terenu w strefie
ochronnej linii wymaga uzyskania dla celów projektowych w ENERGA S.A. w Gdañsku aktualnej informacji
technicznej o uwarunkowaniach realizacji planowanych
obiektów.
F) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y zg³osiæ odkrycie do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.
1. Oznaczenie terenu 4 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji.
Wjazd na teren 2 T i na dzia³kê nr 817/3 w obrêbie terenu 3 U, od ulicy Obwodowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, wskaniki intensywnoci
zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane:
A) Linie zabudowy: nie ustala siê
B) Nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
C) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
D) Prace odwodnieniowe wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
E) Realizowane inwestycje nie mog¹ uszkadzaæ ani
zmniejszaæ mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej: jak w pkt 2.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
Wed³ug § 4
6. Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska
Nie Ustala siê.
7. Inne ustalenia:
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.
1. Oznaczenie terenu 5 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje.
Teren komunikacji.
Teren do w³¹czenia w linie ograniczaj¹ce ulicy Obwodowej.
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, wskaniki intensywnoci
zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane:
A) Linie zabudowy: nie ustala siê
B) Nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy

4.
5.
6.
7.

C) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
D) Prace odwodnieniowe wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
E) Realizowane inwestycje nie mog¹ uszkadzaæ ani
zmniejszaæ mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
Jak w pkt 2
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
Wed³ug § 4
Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska
Nie ustala siê.
Inne ustalenia:
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.

1. Oznaczenie terenu 6 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji.
Teren do w³¹czenia w linie ograniczaj¹ce ulicy przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenu, wskaniki intensywnoci
zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane:
A) Linie zabudowy: nie ustala siê
B) Nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
C) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
D) Prace odwodnieniowe wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
E) Realizowane inwestycje nie mog¹ uszkadzaæ ani
zmniejszaæ mi¹¿szoci warstwy pokrywaj¹cej poziom wodonony.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
Jak w pkt 2
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
Wed³ug § 4
6. Szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska
Nie ustala siê.
7. Inne ustalenia:
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, celem przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.
§4
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru objêtego planem:
1) Zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej.
Zapewniæ zaopatrzenie wodne dla jednostek Stra¿y
Po¿arnej oraz do gaszenia po¿arów.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: wy³¹cznie do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.
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3) Odprowadzenie cieków technologicznych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu zanieczyszczeñ technologicznych.
4) Odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów budynków: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub przez drena¿ rozs¹czaj¹cy do gruntu, na
tereny zieleni,
 z utwardzonych dojazdów, dróg, palców i miejsc postojowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczyciæ z olejów i osadów,
 przy projektowaniu systemu odprowadzenia wód
opadowych uwzglêdniæ sieæ rowów szczegó³owych.
5) Zaopatrzenie w ciep³o:
 teren 2 T: z sieci ciep³owniczej,
 teren 1 U, 3 U: z sieci ciep³owniczej lub z kot³owni
indywidualnych na paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne.
6) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 przez linie kablowe SN 15 kV oraz kable nn, z istniej¹cych lub projektowanych trafostacji,
 owietlenie terenów komunikacyjnych liniami kablowymi prowadzonymi w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg,
 demonta¿ istniej¹cej linii energetycznej 15 KV i jej
kablowanie.
7) Telekomunikacja:
 z istniej¹cych i projektowanych sieci.
8) Gospodarka odpadami:
 odpady komunalne: gromadziæ w pojemnikach. Wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko odpadów,
 odpady technologiczne: gromadziæ do pojemników
i utylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
9) Przed przyst¹pieniem do zabudowy wykonaæ infrastrukturê techniczn¹.
§5
1. Terenami publicznymi w obszarze objêtym planem s¹
tereny: 4 K, 5 K i 6 K.
2. Dla obszarów objêtych planem ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ do naliczenia op³at z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust.3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci:
 20% dla terenu 1 U i dla dzia³ki nr 818/6 w obrêbie
terenu 3 U,
 0% dla pozosta³ych dzia³ek i terenów.
§6
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest Rysunek planu w skali
1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny (za³¹cznik nr 1)
do niniejszej uchwa³y  Rysunek planu.
Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach u¿ytkowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) pas techniczny (przebieg kabli energetycznych)  zakaz lokalizacji zabudowy i nasadzeñ drzew,
f) strefa bezpieczeñstwa wzd³u¿ linii energetycznej 110 kV,
g) zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
h) przeznaczenie terenów (dla terenów wyró¿nionych li-
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niami rozgraniczaj¹cymi, dla których ustanowiono ustalenia szczegó³owe podane w Kartach terenu w § 3).
1U, 3 U  Us³ugi
2T  Urz¹dzenia infrastruktury technicznej  ciep³ownia
4K, 5 K, 6K  tereny komunikacji.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
§7
Teren objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie terenu
zewnêtrznego strefy ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody REDA II. Dla terenu obowi¹zuje Decyzja Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku Wydzia³ Ochrony rodowiska Nr O-V-7622/3/97 z dnia 1997.04.07 o ustanowieniu
strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej Reda II oraz
postanowienie Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Wydzia³ Ochrony rodowiska Nr O-V-7622/3/97 z dnia 14
maja 1997 r.
USTALENIA KOÑCOWE
§8
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Redy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Reda granic terenu
objêtego niniejszym planem.
§9
Trac¹ moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Reda zatwierdzony Uchwa³¹ Miejskiej
Rady Narodowej w Redzie Nr XXIV/ 117/88 z dnia 31
maja 1988 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r.
Nr 15, poz. 105  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
2) zmiany do w/w planu zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr VIII/60/91 z dnia 19 lutego 1991 r.,
og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 85
oraz uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr V/52/ 94 z
dnia 8 listopada 1994 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1994 r. Nr 26, poz. 138  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXXV/519/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 26 wrzenia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 224, 226, 864, 865, 998/2-6, 999/
1-15, 1000/1-10 we wsi Chwaszczyno, w gminie ¯ukowo.
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, 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. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chwaszczyno obejmuj¹cego dzia³ki nr 224, 226, 864, 865, 998/2-6, 999/1-15, 1000/
1-10, w którym teren w/w dzia³ek przeznacza siê na
zabudowê mieszkaniow¹ niskiej intensywnoci, zabudowê wielorodzinn¹ typu ma³e domy mieszkalne, urz¹dzenia us³ug rzemios³a, handlu, gastronomii, kultury,
administracji, instytucji komercyjnych, urz¹dzenia elektroenergetyczne i uk³ad drogowy.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA PRZEZNACZENIA DLA
TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
1 ¸ 6 UR, UA, UH, UG, UK, EE  tereny rzemios³a,
us³ug administracji i instytucji komercyjnych, handlu,
gastronomii, kultury i urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
Zgodnie z Decyzj¹ Nr 0-XII-8655/2/95 Wojewody
Gdañskiego z dnia 01.07.1995 r. teren po³o¿ony jest
w II strefie oddzia³ywania Stacji Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Chwaszczynie, w tej
strefie dopuszcza siê czasowe przebywanie ludzi,
zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
Odleg³oæ zabudowy od zewnetrznej krawêdzi jezdni
dróg dojazdowych i ulicy lokalnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 8,0 m a w od linii rozgraniczajacych tych dróg
 nie mniejsza ni¿ 6,0 m.
Program parkingowy zwi¹zany z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ wyliczony wg wskanika:
1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej, ale nie mniej ni¿ 1 miejsce na 1 obiekt us³ugowy,
nale¿y zrealizowaæ w granicach w³asnej dzia³ki.
Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 45%
powierzchni dzia³ki.
Uci¹¿liwoæ obiektów musi siê zamykaæ w granicach
w³asnoci.
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Lokalizacja urz¹dzeñ elektroenergetycznych uzalezniona jest od programu inwestycyjnego.
7 MN  teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci.
Granica pomiêdzy terenami 7MN a terenami przeznaczonymi na wielofunkcyjne us³ugi (ozn. UR, UA, UK,
UG, UH, EE) stanowi jednoczenie granice II strefy oddzia³ywania pola elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego wytwarzanego przez Stacjê Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Chwaszczynie.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nalezy zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej
zabudowy.
Dachy budynków powinny mieæ nachylenie po³aci zbli¿one do 45° (minimum 22° a maksimum 50°).
W budowie jednorodzinnej  powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczyæ 30% powierzchni dzia³ki.
W zabudowie  typu ma³e domy mieszkalne (budynki mieszkalne do 4 mieszkañ) maksymalna intensywnoæ zabudowy wynosi 1,0.
Odleg³oæ zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6,0 m.
Dopuszcza siê funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych  z wykluczeniem wymaganych obs³ugi transportem ciê¿kim.
8 MN  teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej
zabudowy.
Dachy budynków powinny mieæ nachylenie po³aci zbli¿one do 45° (minimum 22° a maksimum 50°). Wysokoæ budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m.
Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczyæ 30% powierzchni dzia³ki.
Dojazdy do dzia³ek budowlanych  od ulic oznaczonych symbolem 2 KD.
Odleg³oæ zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulic i dróg
dojazdowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6,0 m.
Dopuszcza siê funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych  z wykluczeniem wymaganych obs³ugi transportem ciê¿kim.
9 MN  teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej
zabudowy.
Dachy budynków powinny mieæ nachylenie po³aci zbli¿one do 45° (minimum 22° a maksimum 50°). Wysokoæ budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m.
Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczyæ 30% powierzchni dzia³ki.
Dojazdy do dzia³ek budowlanych  od ulicy oznaczonych symbolem 2KD.
Odleg³oæ zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej tej ulicy
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6,0 m.
Odleg³oæ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi wojewódzkiej nr 218 nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
20,0 m.
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Dopuszcza siê funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych  z wykluczeniem wymaganych obs³ugi transportem ciê¿kim.
10 MN  teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci.
Adaptacja istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej, wolnostoj¹cej.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
Dachy budynków powinny mieæ nachylenie po³aci
zbli¿one do 45° (minimum 22° a maksimum 50°). Wysokoæ budynków mierzona od poziomu terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m.
Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczyæ 30%
powierzchni dzia³ki.
Odleg³oæ zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6,0 m.
Odleg³óæ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi wojewódzkiej nr 218 nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
20,0 m.
Dopuszcza siê funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych  z wykluczeniem wymaganych obs³ugi transportem ciê¿kim.
EE  istniej¹ca trafostacja, adaptacja.
KX  ci¹g pieszy o szer. 3,0  4,0 m.
1 KD  pas terenu przeznaczony na poszerzenie ulicy
lokalnej do szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
2 KD  ulica dojazdowa o parametrach:
 szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m,
 szer. jazdni  5,0  6,0 m,
 odleg³óæ projektowanej zabudowy od krawêdzi
jezdni  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy,
3 KD  pas terenu przeznaczony na poszerzenie drogi
wojewódzkiej nr 218 do szerokoci 25,0 m
4 KL  ulica lokalna o parametrach:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 
12,0 m,
 szerokoæ jezdni  6,0 m,
 odleg³óæ projektowanej zabudowy od krawêdzi
jezdni  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy.
Parametry w³¹czenia do drogi wojewódzkiej nr 218
okreli Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
Dojazd do terenu zapewniony jest istniej¹cymi drogami publicznymi (oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 248 i 793)  drog¹ wojewódzk¹ nr 218, tj. ul.
Oliwsk¹ i ul. Nowochwaszczyñsk¹ oraz projektowanym uk³adem dróg dojazdowych (oznaczonych symbolem D) i drogi lokalnej (oznaczonej symbolem L).
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków  do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  do sieci kanalizacji deszczowej.
Z nawierzchni utwardzonych na terenach rzemios³a uci¹¿liwego oraz z parkingów powy¿ej 5 miejsc
postojowych  wody opadowe nale¿y odprowadzaæ za porednictwem urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych
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ze sk³adników ropopochodnych,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  do poboru
mocy nie przekraczaj¹cego 500kW  z istniej¹cej
linii 15kV Wielki Kack  Osowa, przy wiêkszych obci¹¿eniach konieczna jest budowa nowej linii z GPZ
Wielki Kack oraz ewentualna rozbudowa tego
GPZ-u. Iloæ nowych stacji transformatorowych
wyniknie z potrzeb zg³aszanych przez inwestorów,
e) usuwanie odpadów sta³ych  do szczelnych pojemników po wstêpnej segregacji. Wywo¿enie na miejsce wskazane przez Urz¹d Gminy.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
Na terenach mieszkaniowych  30%, a na terenach
us³ugowych 10% terenu poszczególnych dzia³ek budowlanych nale¿y obsadziæ drzewami i krzewami.
Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
1.5.ZASADY WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH:
Na terenie objêtym planem obowi¹zyj¹ zasady wynikaj¹ce z nastêpuj¹cych przepisów szczególnych:
 Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia
1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony
przed promieniowaniem dla ludzi i rodowiska,
dopuszczalnych poziomów promieniowania jakie
mog¹ wystêpowaæ w rodowisku, oraz wymagañ
obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U.Nr 107 z dnia
20.08.1998, poz. 676).
 Decyzja nr 0-V-7226/1/93 Wojewody Gdañskiego z
dnia 6.08.1993 r. w sprawie ustanowienia stref
ochronnych ujecia wody Straszyn. Obszar objety planem le¿y w granicach zewnetrznego terenu
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn.
 decyzja Nr 0-XII-8655/2/95 Wojewody Gdañskiego
z dnia 01.07.1995 r. o ustanowieniu strefy oddzia³ywania stacji Radiowo-Telewizyjnego Centrum
Nadawczego w Chwaszczynie.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodaowania przestrzennego dzia³ek nr nr 224,
226, 864, 865, 998/2-6, 999/1-15, 1000/1-10 po³o¿onych
we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
o ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o tej samej funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny rzemios³a uci¹¿liwego i nieuci¹¿liwego,
 tereny us³ug administracji i instytucji komercyjnych,
 tereny us³ug handlu,
 tereny us³ug gastronomii,
 tereny us³ug kultury,
 tereny urz¹dzeñ elektroenergetyki,
 drogi.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
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§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1109
UCHWA£A Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at
lokalnych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7,
ust. 2, art. 10, art. 12, ust. 4, art. 14, 15, 18 i 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm. oraz art. 29 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1996 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rady
Gminy w Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
materia³em siewnym  7,84 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

4) od budynków letniskowych oraz innych budynków wybudowanych na dzia³kach letniskowych  5,62 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena  2% ich wartoci,
6) od powierzchni mieszkania lub jego czêci wynajmowanych stale lub okresowo dla turystów przebywaj¹cych na wypoczynku je¿eli liczba wynajmowanych
pokoi przekroczy piêæ  9,00 z³ od 1 m2 powierzchni,
7) od pozosta³ych budynków lub ich czêci 4,39 z³ za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,
8) od gruntów:
1) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem gruntów zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,51 za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
2) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym, wykorzystanych na cele rolnicze
0,04 z³. od 1 m2 powierzchni,
3) pod jeziorami  3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
4) pozosta³ych  0,07 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci w 2002 roku:
1. Budynki lub ich czêci, a tak¿e grunty zajête na dzia³alnoæ us³ugow¹ w zawodach:
1) kowalstwo,
2) rymarstwo,
3) szewstwo,
2. Budynki lub ich czêci, a tak¿e grunty zajête na nowo
rozpoczêt¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zatrudnienie przez
prowadz¹cego dzia³alnoæ co najmniej 2 pracowników.
3. Budynki i budowle lub ich czêci, a tak¿e grunty zajête
na potrzeby owiaty, kultury, gospodarki komunalnej,
pomocy spo³ecznej i ochrony przeciwpo¿arowej.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza siê na inkasentów podatku, o którym mowa
w ust. 1  so³tysów.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia inkasentów na 8%
od zainkasowanych kwot podatku.
§4
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych:
1) od autobusów oraz samochodów ciê¿arowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do
siedzenia ³¹cznie z miejscem kierowcy:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc  700,00 z³,
 równej lub wiêkszej ni¿ 30 miejsc  1000,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony do 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1000,00 z³,
3) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  stawki okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
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dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony do 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  700,00 z³,
b) powy¿ej  5,5 tony do 9 ton  w³¹cznie  900,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.100,00 z³,
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, stawki okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie  600,00 z³.
b) od 9 ton do poni¿ej 12 ton  800,00 z³
7) od przyczep i naczep, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, okrela za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
§5
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych autobusy szkolne dowo¿¹ce dzieci do szkó³.
§6
Obni¿a siê stawki od rodków transportowych okrelone w § 4 o 10% dla rodków transportowych wyprodukowanych w 1996 r. i póniej.
§7
Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów.
§8
Wprowadza siê op³atê targow¹ na terenie gminy od
osób fizycznych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y w miejscach do tego wyznaczonych lub w ka¿dym
miejscu publicznym gdzie prowadzony jest handel z rêki,
koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, przenonych kiosków itp.
§9
1. Op³ata dzienna, o której mowa w § 8 wynosi:
1) przy sprzeda¿y z rêki lub kosza  22,00 z³,
2) przy sprzeda¿y ze stoiska  33,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z wozu konnego  20,00 z³,
4) przy sprzeda¿y z samochodu, przyczepy ci¹gnikowej lub samochodowej z przenonych kiosków lub
wolno-stoj¹cych przyczep  33,00 z³,
2. Stawka op³aty targowej za 1 godzinê wynosi 10% op³aty dziennej.
§ 10
Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez
pracownika urzêdu gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 11

1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w wysokoci  1,50 z³. pobieran¹ w so³ectwach: Borzestowska Huta, Chmielno, Przewóz i Zawory od osób fizycznych przebywajacych tam okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych.
2. Op³atê ustalon¹ w ust. 1 obni¿a siê do 1,00 z³. od dzieci do lat 15 oraz od osób, które ukonczy³y 65 lat.
§ 12
1. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹
kierownicy orodków wypoczynkowych, kierownicy
obozów i kolonii, osoby fizyczne wynajmuj¹ce pokoje
na cele okrelone w § 11 ust. 1 oraz osoby prowadz¹ce ewidencjê ludnoci i odprowadzaj¹ na konto Urzêdu Gminy w terminie 7 dni od daty inkasa.
2. Za pobór op³aty inkasent otrzymuje wynagrodzenie w
wysokoci 8% zainkasowanych kwot.
§ 13
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe pobieranê, gdy za czynnoæ tak¹ nie
jest przewidziana op³ata skarbowa:
1. Sporz¹dzanie przez Wójta lub Sekretarza Gminy testamentu przewidzianego w art. 951 Kodeksu Cywilnego w wysokoci:
1) 40,00 z³ gdy testament sporz¹dzono w urzêdzie
Gminy,
2) 50,00 z³ gdy testament sporz¹dzono poza Urzêdem Gminy.
2. Sporz¹dzenie wypisów i wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci  60,00 z³ za jeden wypis z wyrysem.
3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy domków letniskowych  90,00 z³.
4. Dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  100,00 z³., a od zmiany tego wpisu 
50,00 z³.
§ 14
Poboru op³at, o których mowa w § 13 w drodze inkasa
dokonuj¹ pracownicy urzêdu gminy przy za³atwieniu okrelonych spraw.
§ 15
Traci moc uchwa³a Nr XIX/153/2000 Rady Gminy w
Chmielnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Chmielnie
R. Cierocki
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

dopuszczalna
masa ca³kowita
(w tonach)

stawki podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
18
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

dwie osie
1 100
1 200
1 300
1 400
trzy osie
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
cztery osie i wiêcej
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900

1 100
1 200
1 300
1 400
1 200
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 500
1 600
1 700
2 150
2 150
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 26 padziernika 2001 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ciagnik
siod³owy  naczepa, ci¹gnik
balastowy- przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawki podatku (w z³otych)
o jedna (osie jezdne)
z zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2 osie
12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

1
1
1
1

200,00
300,00
400,00
600,00
3 osie
1 700,00
1 900,00

1
1
1
1

200,00
400,00
500,00
700,00

1 800,00
2 000,00
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 26 padziernika 2001 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawki podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1 o
12

18

800,00

800,00

18
25

25
28

1 000,00
1 100,00

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

900,00
1 000,00
2 osie
900,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
3 osie
1 000,00
1 200,00

1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 600,00
1 200,00
1 400,00

1110

§1

UCHWA£A Nr XXIX/191/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 padziernika 2001 r.

Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci podatku od nieruchomoci:
1) od powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci 0,42 z³ od 1 m2,
2) od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej  14,00 z³ od 1 m2,
3) od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajetych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siwenym  4,00 z³ od 1 m2,
4) od powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci  2,85 z³ od 1 m2,
5) od budowli i linii przesy³owych  2% ich wartoci ,
6) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
 0,48 z³ od 1 m2,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1983 r. i Nr 1, poz. 3
z 1984 r.) wykorzystywanych na cele rolnicze 
0,03 z³ od 1 m2,

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r. w gminie Damnica.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 131, zm.: z 1991 r. Nr 104, poz. 444, Nr 116, poz. 502,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675,
z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 96,
poz. 149, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 104, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: 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 oraz 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 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha,
c) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby:
a) bibliotek,
b) wietlic wiejskich i Domów Kultury,
c) Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
d) aptek,
e) placówek owiatowych,
f) budowli s³u¿¹cych do oczyszczania i odprowadzania cieków oraz sieci wodoci¹gowej,
g) grunty komunalne.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci od powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci okrelone w § 1 pkt 4:
a) emerytów (rencistów) z indywidualnych gospodarstw rolnych prowadz¹cych samodzielne gospodarstwa domowe (z wyj¹tkiem tych budynków, które s¹ wynajmowane osobom trzecim),
b) pozosta³ych emerytów (rencistów) prowadzacych
samodzielne gospodarstwa domowe (z wyj¹tkiem
tych budynków, które s¹ wynajmowane osobom
trzecim) z powierzchni powy¿ej 20 m2.
§4
Podatek od nieruchomoci na rok podatkowy od osoby fizycznej pobierany bêdzie w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego na podstawie nakazu p³atniczego.
Nale¿noæ z tego tytu³u nale¿y wp³acaæ na rachunek
bud¿etu gminy tj. w BS Ustka Nr 20801018-9315000410025-3600-11.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1111
UCHWA£A Nr XXI/192/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ od podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,

poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz.
409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr
88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) oraz
art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu
dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780 zm.: z 1998 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie  950 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12,0 ton  1.150 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi  1.250 z³,
b) z trzema osiami jezdnymi  1.350 z³,
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi  2.100 z³,
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.330 z³,
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych  1.600 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.800 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  2.000 z³,
5) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  600 z³,
6) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹  800 z³,
 z dwiema i trzema osiami jezdnymi  1.100 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.450 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  1.450 z³,
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.100 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 podwy¿sza siê o 5%
dla rodków transportowych, których wiek przekroczy³
pe³ne 10 lat, licz¹c od nastêpnego roku po roku produkcji pojazdu.
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Poz. 1111, 1112, 1113, 1114
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§2

1113

Zwalnia siê od podatku rodki transportowe bêd¹ce w
posiadaniu stra¿y po¿arnych oraz bêd¹cych w³asnoci¹
gminy.

UCHWA£A Nr XXIX/194/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 padziernika 2001 r.

§3

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2002 r. na obszarze gminy Damnica.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/133/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2000 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1112
UCHWA£A Nr XXIX/193/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r.
Na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 131, zm.: z 1991 r. Nr 104, poz. 444, Nr 116, poz. 502,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675,
z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 96,
poz. 149, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 104, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm. 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 oraz 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 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê mieszkañców gminy Damnica z podatku
od posiadania psów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431; zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr43, poz. 272, Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: 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
oraz 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ za podstawê
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Damnica
na 2002 r. z kwoty 37,19 z³ za 1 kwintal ¿yta do 32,00 z³ za
1 kwintal ¿yta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2002r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1114
UCHWA£A Nr XXIX/313/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: 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 oraz 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 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, zm.: z 1991 r. Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r.
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Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz.1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:
a) wyposa¿onych w indywidualne ród³o ogrzewania ekologicznego i proekologicznego 0,26 z³,
b) od pozosta³ych 0,32 z³,
2) od budynków mieszkalnych lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿ytkowej 9,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 4,70 z³,
4) od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 5,30 z³,
5) od budynków pozosta³ych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej 3,40 z³,
6) od budowli 2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna ni¿
rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni 0,37 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
a wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2
powierzchni 0,04 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,20 z³,
d) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub
u¿ytkowanych na te cele od 1 m2 powierzchni
0,09 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0,07 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1115
UCHWA£A Nr XXIX/314/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Czersk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: 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 oraz 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 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm.: z 1994 r.
Dz.U. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla celów wymiaru podatku rolnego na 2002 rok na
terenie gminy Czersk ustala siê cenê skupu 1 kwintala
¿yta na kwotê 31,60 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1116
UCHWA£A Nr XXIX/315/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 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, 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
oraz 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 15, art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm.: Dz. U. z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147,
poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146 poz. 954,
Nr 1540, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1116, 1117
§1

I. Ustala siê op³aty targowe na targowisku miejskim przy
ul. Hallera w ni¿ej podanych wysokociach:
1. Op³ata dzienna od sprzeda¿y detalicznej:
a) z samochodu osobowego 16,50 z³,
b) z samochodu osobowego z rozstawieniem straganu 27,50 z³,
c) z samochodu dostawczego do 2 ton 22,00 z³,
d) z samochodu dostawczego powy¿ej 2 ton 38,50 z³,
e) od straganu sk³adanego 11,00 z³,
f) od stoiska innego 27,50 z³,
g) z rêki 3,50 z³,
h) z przyczepki samochodu osobowego 13,00 z³.
2. Za rezerwacjê terenu pod stragany:
a) rocznie 600,00 z³,
b) miesiêcznie 66,00 z³.
II. Ustala siê op³aty targowe na targowisku miejskim przy
ul. 21 Lutego w ni¿ej podanych wysokociach:
1. Op³ata targowa od zwierz¹t:
a) konie 1 szt. 55.00 z³,
b) byd³o 1 szt. 11,00 z³,
c) trzoda chlewna 1 szt. 4,50 z³,
d) inwentarz drobny 1 szt. 1,00 z³,
e) prosiêta 1 szt. 2,00 z³,
f) cielêta 1 szt. 4,50 z³.
2. Od sprzeda¿y detalicznej:
a) z samochodu o ³adownoci do 2 ton 18,00 z³,
b) z samochodu dostawczego powy¿ej 2 ton 35,00 z³,
c) z przyczepki samochodu osobowego 11,00 z³,
d) z przyczepy ci¹gnikowej 15,50 z³.
§2
Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci: Franciszek
Breszka na targowisku przy ul.Hallera, na targowisku przy
ul. 21 Lutego Gerard Rymon Lipiñski, za co otrzymuj¹
wynagrodzenie w wysokoci 8% zainkasowanych kwot.
§3
Uchyliæ uchwa³ê Nr XXII/224/2000 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
op³aty targowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1117
UCHWA£A Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: 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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm.: Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146 poz. 954, Nr 1540,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115,
Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi;
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do
niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1117
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 T DO PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa
Ca³kowita (w tonach)
od
1.
3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

do
2.
5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 roku
3.
600
700
710

wyprodukowane po 1990 roku
4.
550
650
690
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1.

2.

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3.
Dwie osie
1.200
1.250
1.500
1.515
Trzy osie
1.510
1.520
1.525
1.530
1.970
1.970
Cztery osie i wiêcej
1.520
1.960
1.970
.1974
1.974

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4.
1.280
1.300
1.550
1.580
1.520
1.530
1.530
1.650
1.980
2.000
1.550
1.990
1.980
2.130
2.130

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1117

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥
LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 I PONI¯EJ 12T

Dopuszczalna masa
Ca³kowita (w tonach)
od
1.
3,5

do
2.
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 roku
3.
700

wyprodukowane po 1990 roku
4.
680
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1.

2.

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3.
Dwie osie
1.520
1.530
1.650
1.750
Trzy osie
1.850
1.970

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.530
1.720
1.730
1.770
1.920
2.210
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALNA MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
od
1.
7

do
2.
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)

wyprodukowane do 1990 roku
3.
400

wyprodukowane po 1990 roku
4.
380

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1117
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd
silnikowy(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1.

2.

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38
44

28
33
38
44
powy¿ej 44

36
38
44

38
44
powy¿ej 44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3.
Jedna o
390
395
400
Dwie osie
400
531
736
995
995
Trzy osie
660
816
816

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4.
400
400
486
420
736
1.118
1.472
1.472
816
1.110
1.110
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y NrXXIX/316/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Liczba miejsc
mniej ni¿
1.
30
-

równej
lub wy¿szej
2.
30

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 roku

wyprodukowane po 1990 roku

3.
1.400
1.520

4.
1.380
1.500
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1118
UCHWA£A Nr XXIX/317/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i terminu p³atnoci tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: 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 oraz 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 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art.5 ust. 1 i 3 i art.20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm.: Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146 poz. 954, Nr 1540,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115,
Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawki podatku od ka¿dego posiadanego
psa ustala siê w kwocie 34,00 z³ rocznie.
§2
Podatek pobiera siê w po³owie stawki okrelonej w §1.,
je¿eli obowi¹zek uiszczenia podatku powsta³ w drugiej
po³owie roku.
§3
Podatek p³atny jest z góry do koñca miesi¹ca marca
ka¿dego roku, wzglêdnie w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
wejcia w posiadanie psa.
§4
Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
Inkasentem podatku jest kasjer Urzêdu Miejskiego, z
tytu³u poboru podatku kasjer nie bêdzie otrzymywa³ dodatkowego wynagrodzenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z
1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: 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
oraz 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych w miejscowociach uznanych przez Wojewodê za miejscowoci letniskowe w celach wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych, w wysokoci 
1 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³at w drodze inkasa przez so³tysów, którzy otrzymuj¹ z tego tytu³u wynagrodzenie w
wysokoci 15% zainkasowanych kwot.
§3
Termin p³atnoci op³aty ustala siê najpóniej na drugi
dzieñ pobytu w danej miejscowoci, za ca³y zdeklarowany okres pobytu.
§4
W ramach promocji gminy Czersk zwalnia siê z op³aty
miejscowej w roku 2002 osoby fizyczne przebywaj¹ce w
miejscowociach, o których mowa w § 1 uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu.
§6

§5
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Miejskiemu.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przwodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1119
UCHWA£A Nr XXIX/318/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie op³aty miejscowej.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1120
ROZPORZ¥DZENIE Nr 11/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie uznania niektórych obszarów za stanowiska
dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 80, poz. 872) oraz art. 32 w zwi¹zku z art. 29 ustawy z
dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody  (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99, poz.1079) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Opis obiektu uznanego
za stanowisko okumentacyjne

Pow.
(ha)

Powiat

1.

Oz Grapice
– dobrze zachowany
oz wraz z ods³oniêciem

6,55

S³upsk

2.

Bursztyny Mo¿d¿anowo
– pozosta³oæ po XVIII w.
kopalni bursztynu

0,34

S³upsk

Lp.

Poz. 1120 , 1121
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§1

Uznaje siê za stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej, zwane dalej stanowiskami, wa¿ne pod wzglêdem naukowym i dydaktycznym miejsca wystêpowania
formacji geologicznych:

Pozycja
Czyj¹ jest w³asnoci¹
i w czyim zarz¹dzie
w rejestrze
pozostaje
wojewody
w³asnoæ Skarbu Pañstwa,
gm. Potêgowo
6
obr. Ew. Grapice w zarz¹dzie Nadlenictwa
Damnica (obr. Grapice)
dz. 11/3L
w³asnoæ Skarbu Pañstwa,
Gm. Ustka
obr. ew. Mo¿d¿a- w zarz¹dzie Agencji W³a7
snoci Rolnej Skarbu Pañstwa
nowo,
dz. 357/4 cz.
sekcja terenowa w S³upsku
Po³o¿enie

§2
1. W stosunku do stanowisk zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci,
5) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ wp³yw na obiekt chroniony.
2. Wykonywanie wszelkich prac, w tym koniecznych dzia³añ podtrzymuj¹cych lub przywracaj¹cych chronione
walory obiektu, wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody w Gdañsku.

daty jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1121
ROZPORZ¥DZENIE Nr 12/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie uznania stanowisk rzadkich i chronionych gatunków zwierz¹t za u¿ytki ekologiczne
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872)) oraz art. 32 w zwi¹zku z art. 30 ustawy
z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1

§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa obiektu

Przedmiot
ochrony

„Mopkowy
Most”

miejsce zimowania nietoperzy
w schronach
dwóch s¹siaduj¹cych przyczó³ków Mostu
Knybawskiego
na Wile

zimowisko
„Oliwskie Nocki” nietoperzy
w schronie
p³at nieu¿ytkowanej rolinnoci
„Luneta
ze stanowiskami
z Pasikonikiem” rzadkich i chronionych gatunków zwierz¹t

Pow.
(ha)

0,22

0,07

0,94

Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne, zwane dalej u¿ytkami,
stanowiska rzadkich i chronionych gatunków zwierz¹t:

Powiat

Po³o¿enie
(gmina,
dzia³ka geod.)

Malbork

gm. Mi³oradz
obr. ewid.
Koñczewice,
dz. 195 cz.

Gdañsk

m. Gdañsk
obr. ewid.10,
dz..313,
ul. Podhalañska 13

Gdañsk

m. Gdañsk
obr. ewid.67,
dz. 566/3 cz.
przy ul. D¹browskiego

Czyj¹ jest w³asnoci¹
i w czyim zarz¹dzie
pozostaje

w³asnoæ Skarbu
Pañstwa, w zarz¹dzie
Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych w
Gdañsku
w³asnoæ Gmina Miasta
Gdañska, w zarz¹dzie
Akademickiego Ko³a
Chiropterologicznego
PTOP „Salamandra”
w Gdañsku
w³asnoæ Gmina Miasta
Gdañska, w zarz¹dzie
Dyrekcji Parku Kultury
i Wypoczynku
„Grodzisko” w
Gdañsku

Pozycja
w rejestrze
wojewody

250

251

252
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Poz. 1121
§2

1. W stosunku do u¿ytków zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci,
4) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody
6) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ wp³yw na obiekt chroniony.
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2. Wykonywanie wszelkich prac, w tym koniecznych dzia³añ podtrzymuj¹cych lub przywracaj¹cych chronione
walory w obrêbie u¿ytków, wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdañsku.
§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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