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826
UCHWA£A Nr XXV/171/2001
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kartuskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr
91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Powiatu Kartuskiego, na wniosek
Zarz¹du Powiatu postanawia, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Kartuskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/10/98 Rady Powiatu Kartuskiego
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 13:
a) w ust. 3 skrela siê wyraz proponowany;
b) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Wniosek o odroczenie sesji z tego tytu³u mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego bezporednio po przedstawieniu przez przewodnicz¹cego obrad, porz¹dku
obrad lub wprowadzeniu zmian w porz¹dku obrad.
2) w § 15 ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) przedstawia porz¹dek obrad,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) poddaje pod g³osowanie wnioski o zmianê w porz¹dku obrad.
3) w § 15 skrela siê ust. 4;
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
§ 17. Rada przed przyst¹pieniem do realizacji porz¹dku obrad sesji mo¿e ograniczyæ iloæ wyst¹pieñ
i ustaliæ maksymalny czas ich trwania w ka¿dej z
poruszonych spraw.
5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug
przedstawionego porz¹dku obrad z uwzglêdnieniem wprowadzonych zmian, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.;
6) w § 25:
a) w ust. 1 pkt 5 skrela siê wyraz uchwalony;
b) dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
8. Dostêp do dokumentów organów Powiatu Kartuskiego z wykonywania zadañ publicznych oraz
korzystania z nich mo¿e byæ:

1) w obecnoci pracownika Starostwa odpowiedzialnego za ich prowadzenie i przechowywanie,
2) w godzinach pracy Starostwa.
c) dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:
9. Korzystaj¹cy z dokumentów, o których mowa w
ust. 8 ma prawo do:
1) sporz¹dzania z nich notatek i odpisów,
2) ¿¹dania uwierzytelnienia przez pracownika, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sporz¹dzonych przez
siebie odpisów.
7) w § 28 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Postanowienia § 25 ust. 5,6,8 i 9 stosuje siê odpowiednio.
8) w § 32 skrela siê ust. 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski

827
UCHWA£A Nr XXV/197/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Choczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 14 oraz art. 11
lit. a i b ustawy o samorz¹dzie gminnym dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) Rada
Gminy w Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê w nastêpuj¹cy sposób Statut Gminy Choczewo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XIII/
68/96 Rady Gminy w Choczewie z dnia 23 lutego 1996 r.
(za zmianami):
1) w § 14 dodaje siê ustêpy w brzmieniu:
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
4. Obywatele maj¹ prawo do uzyskania informacji, wstêpu na sesjê Rady Gminy i posiedzenia
jej Komisji, a tak¿e prawo dostêpu do dokumen-
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tów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów Rady
Gminy, Komisji Rady Gminy oraz Zarz¹du Gminy.
5. Dokumenty o których mowa w ust. 4 udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi.
6. Dokumenty Rady Gminy i Zarz¹du Gminy o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê w biurze
obs³ugi Rady Gminy i Zarz¹du Gminy w obecnoci pracownika tam zatrudnionego, w godzinach
pracy Urzêdu.
7. Osoba, której zosta³y udostêpnione dokumenty
mo¿e z nich sporz¹dziæ notatki.
8. Dokumenty Rady Gminy i Zarz¹du Gminy o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ na pisemny
wniosek z³o¿ony Wójtowi, za porednictwem Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 udostêpniane s¹ po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
2) w § 20 dodaje siê ustêp 6 w brzmieniu:
Mieszkañcy gminy o terminach i porz¹dku sesji
Rady Gminy, posiedzeniach jej Komisji zostan¹ informowani poprzez wywieszenie obwieszczenia w
Urzêdzie Gminy.
3) Skrela siê w § 16 ust. 2.
2. Pozosta³e postanowienia Statutu Gminy Choczewo
pozostaj¹ bez zmian.
§2
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Znak sprawy

Poz. 827, 828
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXV/197/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 27 lipca 2001 r.

.....................................
imiê i nazwisko

.....................................
adres wnioskodawcy

Wójt Gminy
Choczewo
WNIOSEK
o udostêpnienie dokumentów wynikaj¹cych z wykonania zadañ publicznych przez organ gminy
Proszê o udostêpnienie dokumentów dotycz¹cych
sprawy:
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................
podpis

WYPE£NIA Urz¹d Gminy w Choczewie
1. Stwierdzam, ¿e wniosek dotyczy dokumentu o nieograniczonej jawnoci*)
2. Stwierdzam, ¿e wniosek dotyczy dokumentu o ograniczonej jawnoci poprzez przepisy ustawy*)
........................................................................................
......................................
data

.........................................................
imiê i nazwisko,
stanowisko s³u¿bowe
osoby upowa¿nionej

Decyzja Pe³nomocnika ds. Informacji Niejawnych:
.............................................................................................
.............................................................................................
...................................
data

...................................
podpis

Dokumenty zosta³y udostêpnione wnioskodawcy dnia
............................................
Odmówiono udostêpnienia  podstawa: .............................
*) w³aciwe podkreliæ

828
UCHWA£A Nr XXIX/352/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z pón. zmianami), na podstawie
art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i 33 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zmianami) oraz na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r.
Nr 27 poz. 96 z pón. zm.), Rada Gminy w Kobylnicy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kczewo, zwany dalej planem, zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kobylnica, dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 18/5 w obrêbie geodezyjnym Kczewo, w
granicach oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Teren, o którym mowa w § 1, stanowi¹cy dotychczas
grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego: u¿ytki rolne kl. IVa, IVb, V i VI o powierzchni 14,586
ha oraz nieu¿ytek o powierzchni 0,42 ha, przeznacza siê
na eksploatacjê kruszywa naturalnego.
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Poz. 828, 829
§3

Eksploatacja z³o¿a i roboty zak³adu górniczego odbywaæ siê bêd¹ na podstawie wa¿nej koncesji na wydobycie kopaliny ze z³o¿a, wydanej w trybie Prawa geologicznego i górniczego oraz na podstawie zgodnych z niniejszym planem, projektem zagospodarowania z³o¿a i planem ruchu zak³adu górniczego.
§4
1. Zagospodarowanie obszaru objêtego planem przyjmie
formê:
a) odkrywkowego wydobycia kopaliny, z sukcesywnym
powiêkszaniem powierzchni wydobycia, a¿ do wyeksploatowania zasobu,
b) zaplecza zak³adu górniczego z powierzchni¹ manewrow¹ dla rodków transportu i zapleczem techniczno-socjalnym w barakowozie lub kontenerze, z pomieszczeniami wyposa¿onymi w techniczne rodki
ochrony ludzi przed uci¹¿liwociami eksploatacji.
2. Zasiêg uci¹¿liwoci eksploatacji nie powinien przekraczaæ granic obszaru, do którego przedsiêbiorca ma tytu³
prawny. Wyznaczenie filara ochronnego powinno mieæ
na wzglêdzie szczególnie ochronê drogi publicznej i
przyleg³ego do granicy wschodniej lasu.
3. Dostêp do zak³adu górniczego i transport urobku odbywaæ siê bêd¹ z przyleg³ej drogi powiatowej DP39172,
zjazdem gospodarczym, z utwardzonym odcinkiem o
d³ugoci co najmniej 10 m i o spadku pod³u¿nym w
kierunku zak³adu.
4. Miejsce i sposób przechowywania i uzupe³niania paliw i smarów oraz dokonywania bie¿¹cych napraw i
konserwacji sprzêtu powinno byæ zabezpieczone przed
mo¿liwoci¹ zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi.
5. W przypadku zatrudniania w zak³adzie górniczym ponad trzech osób, obowi¹zuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposa¿onego w zbiornik na nieczystoci, z wywo¿eniem do punktu zlewnego przy oczyszczalni cieków.
6. Odpady sta³e powinny byæ gromadzone wed³ug grup
w szczelnym pojemniku i wywo¿one w sposób i na
miejsce ustalone z wójtem. Zakazuje siê sk³adowania
odpadów bezporednio w rodowisku pokopalnianym.
§5
1. W strefie OW1 wzglêdnej ochrony archeologiczno 
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu, obejmuj¹cej obszar stanowiska archeologicznego ujêtego
w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony
dóbr kultury, ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych prace zwi¹zane z eksploatacj¹ z³o¿a, archeologicznych badañ ratowniczych, w zakresie okrelonym przedsiêbiorcy przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
2. W strefie OW2 wzglêdnej ochrony archeologiczno 
konserwatorskiej obejmuj¹cej ca³y obszar w granicach
planu, obszar potencjalnego wystêpowania osadnictwa pradziejowego i wczesnoredniowiecznego ujêtego w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury, ustala siê obowi¹zek prowadzenia
obserwacji archeologicznej w formie nadzoru archeologicznego nad realizacj¹ robót ziemnych, zwi¹zanych
z eksploatacj¹ z³o¿a. W przypadku stwierdzenia w trakcie nadzoru wystêpowania reliktów archeologicznych,
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ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym przedsiêbiorcy przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
§5
1. Ustala siê rolniczy lub leny kierunek rekultywacji obszaru objêtego planem, z uwzglêdnieniem maksymalnego z³agodzenia krawêdzi wyrobiska i usuniêcia zwa³owisk i odk³adów z terenu poza wyrobiskiem.
2. Rekultywacja powinna byæ prowadzona etapowo, stosownie do mo¿liwoci wynikaj¹cych z sukcesywnego
wydobycia.
§6
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/21/
94 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego z 29 kwietnia 1994 r. Nr 15, poz. 102).
§7
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kobylnica.
§9
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak
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UCHWA£A Nr XXII/178/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kaliska.
Na podstawie art. 11 b ust. 3 art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ust. 2 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, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Kaliska uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Kaliska stanowi¹cym za³¹cznik do
Uchwa³y Nr XXIII/134/96 Rady Gminy z dnia 6 listopada
1996 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz. 140) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W czêci II Statutu § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
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2) Dodaje siê § 14 a:
1. Publikowanie przepisów gminnych odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi.
2. Je¿eli przepisy nie okrelaj¹ sposobu publikowania
przepisów gminnych, podaje siê je do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w so³ectwach oraz tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
3) W czêci III Statutu dodaje siê § 24a:
1. Protoko³y z Sesji i Komisji Rady, protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du oraz dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych s¹ ogólnodostêpne.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 udostêpniane
s¹ w siedzibie Urzêdu Gminy Kaliska w godzinach
pracy Urzêdu.
3. Obywatele mog¹ przegl¹daæ udostêpnione dokumenty i protokó³y oraz sporz¹dzaæ z nich w³asnorêczne notatki i odpisy. Ponadto zainteresowani
mog¹ uzyskaæ odp³atnie kserokopie dokumentów i
protoko³ów, wykonane i uwierzytelnione przez
uprawnionego pracownika Urzêdu Gminy.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

830
UCHWA£A Nr XXVIII/295/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Czersk.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z
pón.zm.) art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Czersk wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Po Rozdziale IV wprowadza siê Rozdzia³ V o nazwie:
Jawnoæ dzia³ania organów gminy i treci:
§ 35.1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§ 36.Jawnoæ dzia³ania organów gminy opiera siê na
nastêpuj¹cych zasadach:
1. Jawnoci sesji Rady Miejskiej polegaj¹cej na:
a) zawiadomieniu mieszkañców o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego,
b) mo¿liwoci udzia³u w sesji publicznoci zajmuj¹cej wyznaczone dla niej miejsce,

c) mo¿liwoci utrwalenia przebiegu obrad za pomoc¹ rodków audiowizualnych,
d) udostêpnianiu na pisemny wniosek zainteresowanego protokó³ów z sesji, materia³ów sesyjnych i uchwa³ w siedzibie Urzêdu Miejskiego,
w obecnoci pracownika Urzêdu obs³uguj¹cego Radê Miejsk¹ i umo¿liwieniu dokonywania
ich odpisów oraz notatek,
e) zasady okrelone w pkt od a do d stosuje siê
odpowiednio do posiedzeñ Komisji Rady Miejskiej.
2. Jawnoci posiedzeñ Zarz¹du Miejskiego polegaj¹cej na udostêpnianiu na pisemny wniosek zainteresowanego protokó³ów z posiedzeñ Zarz¹du,
materia³ów i uchwa³ dotycz¹cych realizacji zadañ
publicznych w obecnoci pracownika obs³uguj¹cego Zarz¹d Miejski i umo¿liwieniu dokonywania
odpisów oraz notatek.
§ 37.1. Zainteresowani maja prawo ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych odpisów, wyci¹gów, notatek
przez pracownika Urzêdu udostêpniaj¹cego ¿¹dane materia³y.
2. Udostêpnianie zainteresowanym ¿¹danych materia³ów odbywa siê wy³¹cznie w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 38.Uprawnienia okrelone w § 36 i § 37 uchwa³y nie
znajduj¹ zastosowania:
1. W przypadku umieszczenia przez w³aciwy organ
klauzuli o wy³¹czeniu jawnoci na dokumentach, protoko³ach lub ich czêci, uchwa³ach i innych materia³ach czy dokumentach.
2. Do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Dotychczasowy Rozdzia³ V otrzymuje odpowiednio
numer VI, a § 35 otrzymuje numer § 39.
§2
W Regulaminie Rady Miejskiej stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2 do Statutu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 7 skrela siê ust. 4 i 5.
2. § 27 skrela siê.
§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

831
UCHWA£A Nr XXXVIII/225/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Dêbnica Kaszubska do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr
13, poz. 74 z pón. zm) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21
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marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pón. zm.) po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu S³upskiego uchwala siê, co nastepuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych Gminy Dêbnica Kaszubska drogi okrelone w wykazie stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Dêbnica Kaszubska
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVIII/225/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 padziernika 2001 r.
Lp.

Obrêb:
1. 184
2. 189
Obrêb:
1. 2
2. 4
Obrêb:
1. 45
Obrêb:
1. 67
Obrêb:
1. 19
Obrêb:
1. 157
Obrêb:
1. 211
Obrêb:
1. 23
Obrêb:
1. 8/3
2. 8/1

Nr dzia³ki

1.

6

2.

9/2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

59
70
172
159
336
340
355
356
533/3
602
787

Nazwa drogi
Od drogi 210
do Skarszewa Górnego
Grabin – Dêbnica
Kaszubska
Lipowa
Polna
Kowalska
M³yñska
Kamienna
Podgórna
Podgórna
Podgórna
Kocielna
Fabryczna
Zajêcza

Budowo
Motarzyno
Goszczyno  Niemczewo
Podole Ma³e
¯arkowo
Kotowo
Podwilczyn
Krzywañ
Starnice

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXIX/316/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z
dnia 08 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) oraz art. 109 ust. 1, 2
i 3, art. 110 ust. 1, 2 i 3, art. 112 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1 i
4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3 i 4,
art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
21.589.288 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci
1.522.380 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
b) dotacje na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
2.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
c) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci
190.000 z³
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
22.683.854 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
a) wydatki bie¿¹ce kwotê
19.003.874 z³
w tym na:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
10.697.205 z³
 dotacje
1.050.400 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
 wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
gminie ustawami
1.522.380 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
 wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
122.365 z³
b) wydatki maj¹tkowe
3.679.980 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*
3. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumieñ
zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
2.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*
b) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych
190.000 z³
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Uchwala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§3
1. Ustala siê deficyt w wysokoci
1.094.566 z³
finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody za³¹cznik Nr 8*.
a) Przychodami w kwocie
1.612.868 z³
z tytu³u:
 kredytu z BIG Bank Gdañski S.A.
100.000 z³
 po¿yczki z WFOiGW w Gdañsku
854.000 z³
 wolnych rodków
658.868 z³
b) Rozchodami w kwocie
518.302 z³
z tytu³u:
 sp³at rat kredytów
406.302 z³
 sp³at rat po¿yczek
112.000 z³
§4
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§5
Uchwala siê plany przychodów i wydatków:
a) gospodarstwa pomocniczego,
b) rodków specjalnych
jak w za³¹czniku Nr 10*.
§6
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11*.
§7
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 215.000 z³
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta i Gminy w Sztumie do:
a) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku niedoboru bud¿etu do wysokoci 1.000.000 z³,
b) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
c) przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków bud¿etowych w ramach rozdzia³u i dzia³u z wyj¹tkiem zmian dotycz¹cych § 4010,
4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy,
d) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
e) zaci¹gania d³ugu i sp³aty zobowi¹zañ jednostki samorz¹du terytorialnego w kwocie 2.000.000 z³.
§9
Zarz¹d Gminy opracuje w terminie 21 dni od daty
uchwalenia bud¿etu uk³ad wykonawczy i przeka¿e zainteresowanym jednostkom.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002 i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
* Za³¹czników Nr 7-11 nie publikuje siê.

Poz. 832, 833
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UCHWA£A Nr XL/637/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 195 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
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 pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 120, poz. 1268, z 2001
r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr
154 poz. 1804) oraz 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 pón. zm.: z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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
Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 195 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 195 we wsi Leno,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna ,
 zieleñ krajobrazowa ,
 przeznaczenie terenów: 1 MU, 4 MU  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 2MN, 3 MN,
7 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
5 MR  zabudowa zagrodowa; 6 R  uprawy rolne; 8 ZR  zieleñ, rekreacja i wypoczynek; 9 Z0 
zieleñ ochronna; 10 RZ  uprawy rolne, zalesienia; 01K, 03 K  komunikacja publiczna, poszerzeni drogi przyleg³ej; 02 KW, 04 KW, 05 KW, komunikacja wewnêtrzna, ulice dojazdowe; 06 KW,
07 KW, komunikacja wewnêtrzna, ci¹gi piesze.
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Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. 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 budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki,
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
ze zm.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1 MU,
4 MU, przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny,
 gastronomia,
 us³ugi administracyjne i biurowe,
 rzemios³o us³ugowe (motoryzacyjne, stolarskie, lusarskie, itp. o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
C) Maksymalny procent zabudowy: 40%
D) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych:
 budynki parterowe z poddaszem dach dwuspadowy o spadku w przedziale 35°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 13,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 lub budynki piêtrowe z poddaszem lub bez poddasza, przykryte dachem dwuspadowym o spadku w przedziale 30°-40°, maksymalna wysokoæ
budynków 14,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku)
E) Usytuowanie kalenicy budynków: nie ustala siê
F) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo  izolacyjnej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ek budowlanych (lub terenu objêtego jedn¹ inwestycj¹).
2. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem: 2 MN,
3 MN, 7 MN, przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
9 do 2 mieszkañ), wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
C) Maksymalny procent zabudowy: 30%
D) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale: 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 12,00 m, maksymal-
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ny poziom posadowienia parteru 0,70 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku.
E) Usytuowanie kalenicy budynków:
 dla terenu 2 MN i 3 MN kalenica g³ówna budynków mieszkalnych (najd³u¿sza), równoleg³a do
granicy z terenem 02 KW (nie dotyczy dzia³ek, do
których nastêpuje dojazd z ci¹gu pieszo  jezdnego 05 KW).
 dla terenu 7 MN  nie ustala siê.
F) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ek budowlanych (lub terenu objêtego jedn¹ inwestycj¹).
3. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 5 MR,
przeznacza siê na funkcje zabudowy zagrodowej (zabudowa zwi¹zana z produkcj¹ rolnicz¹).
W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê: budynków
mieszkalnych jednorodzinnych do 2 mieszkañ (maksimum dwóch), budynków gospodarczych, magazynowych, hodowlanych zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹,
gara¿y.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
B) Maksymalny procent zabudowy: 40%
C) wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków: 12,00 m, poziom
posadowienia parteru do 1,00m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê
D) Usytuowanie kalenicy budynków: nie ustala siê
E) Ustala siê wymóg zachowania istniej¹cej zieleni.
Teren oznaczony na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 20%
powierzchni terenu.
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 6 R
przeznacza siê na funkcje rolnicze (uprawy rolne, ogrodnicze, sadownicze).
Wyklucza siê lokalizacjê budynków sta³ych i tymczasowych.
5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 ZR
przeznacza siê na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
A) W obrêbie terenu dopuszcza siê:
 zadrzewienia, zakrzaczenia
 lokalizacjê placów zabaw dla dzieci
 lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
B) W obrêbie terenu wyklucza siê:
 wygrodzenia (nie dotyczy granicy z terenem 3 MN
i 7 MN)
 lokalizacjê budynków sta³ych i tymczasowych.

Poz. 833

6. Tereny oznaczony na rysunku planu symbolem 9 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
A) W obrêbie terenu ustala siê wymóg:
 zachowania istniej¹cego zbiornika wodnego
 zachowanie istniej¹cych drzew i krzewów
B) W obrêbie terenu wyklucza siê:
 wygrodzenia (nie dotyczy granicy z terenem 7
MN)
 lokalizacjê budynków sta³ych i tymczasowych.
7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10 RZ
przeznacza siê na funkcje rolnicze (uprawy rolne,
ogrodnicze, sadownicze) lub zalesienie.
Wyklucza lokalizacjê siê budynków sta³ych i tymczasowych.
8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K i
03 K przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  do poszerzenia drogi przyleg³ej do terenu od
strony po³udniowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 02
KW, 04 KW, 05 KW, 06 KW, 07 KW przeznacza siê na
funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
s¹ nastêpuj¹ce:
A) teren 02 KW: ulica dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych od 12 m do 15 m, jak na
rysunku planu.
Ustala siê wymóg wprowadzenia wzd³u¿ jezdni nasadzeñ drzew.
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, ruch rowerowy oraz lokalizacjê
miejsc postojowych (przemiennie z nasadzeniami
drzew).
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) Teren 04 KW, 05 KW: ci¹gi pieszo  jezdne, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min 8 m, jak na
rysunku planu. Ci¹gi zakoñczone placem do zawracania (jak na rysunku planu).
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz lokalizacjê miejsc postojowych.
Nawierzchnia terenów utwardzona.
C) Teren 06 KW  ci¹g pieszy, o szerokoci minimum
7 m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu nieutwardzona.
D) Teren 07 KW  ci¹g pieszy, o szerokoci minimum
5 m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu nieutwardzona.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MU- z ulicy
przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej, przez
teren 01 K, oraz z ulicy przyleg³ej do terenu od strony zachodniej, przez teren 03 K.
B) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 4 MU i 5 MR 
z ulicy przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej,
przez teren 01 K.
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C) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN  z ulicy
02 KW i ci¹gu pieszo  jezdnego 04 KW
D) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN  z ulicy
02 KW i ci¹gu pieszo  jezdnego 05 KW
E) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 7 MN  z ulicy
02 KW.
F) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla terenów 2 MN, 3 MN, 7 MN: w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w obrêbie terenu objêtego
inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum 2 mp/mieszkanie
 dla terenów 1 MU I 4 MU: w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskaników minimum 2 mp/mieszkanie i 3 mp/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
11. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 2 MN, 3 MN, 7 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu: 1 MU, 4MU  z dachów budynków w
obrêbie terenów dzia³ek budowlanych, z placów
i miejsc postojowych do kanalizacji deszczowej
w ulicach przyleg³ych do terenu. Wody opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 dla terenu: 01 K  w obrêbie terenu.
 dla terenów: 02 KW, 03 K, 04 KW, 05 KW, 06KW,
07 KW  do kanalizacji deszczowej, a nastêpnie
do studni ch³onnych (poprzez studnie osadowe),
lub do kanalizacji deszczowej w ulicach przyleg³ych. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do studni ch³onnych wstêpnie oczyciæ z olejów
i osadów.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
G)Odpady technologiczne: gromadzenie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
12. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
B) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza
siê linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury
technicznej.
13. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MU, 2 MN, 3 MN, 4 MU, 7 MU  w wysokoci 30,00%
B) Dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
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USTALENIA KOÑCOWE
§4

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo 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 Gminy w ¯ukowie,
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 zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

834
UCHWA£A Nr XXXVIII/371/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, art. 51
ust. 1 i 2 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 1997r., 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, z
2001 r. Nr 45, poz.497 i Nr 89, poz.971) oraz art. 109, art.
112, art. 122 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778 i Nr 110,
poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48,
poz.550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz.
1315, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, poz.1116 i Nr
106, poz.1149) Rada Gminy Stê¿yca na wniosek Zarz¹du
uchwala co nastêpuje:
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§1

§ 11

1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci 12 103 636 z³
zgodnie z za³. Nr 1*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci 11 228 236 z³
zgodnie z za³. Nr 2*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszejszej uchwa³y.
3. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 875 400 z³
4. Nadwy¿kê bud¿etow¹ przeznacza siê na sp³atê otrzymanych po¿yczek i kredytów w wysokoci 875 400 z³
zgodnie z za³. Nr 3*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
5. Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoci 875 400 z³
zgodnie z za³. Nr 3*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków.

§2

UCHWA£A Nr XXXIII/175/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 grudnia 2001 r.

1. Wyodrêbnia siê zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci
781.280 z³
zgodnie z za³. Nr 4*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci

100.000 z³

§4
Ustala siê dotacje celowe z bud¿etu gminy na rok 2002
w wysokoci 60.000 z³
1) Dotacjê celow¹ dla orkiestr i zespo³ów szkolnych
30.000 z³
2) Dotacjê celow¹ dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
30.000 z³
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony rodowiska I Gospodarki Wodnej zgodnie z za³.
Nr 5* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§6
Wyodrêbnia siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokoci 1.205.000 z³
zgodnie z za³. Nr 6*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê dochody z tytu³u wydawanych zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 170.000 z³.
Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 170.000 z³.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
planu wydatków w ramach dzia³ów.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania oraz sp³at zobowi¹zañ w ci¹gu roku bud¿etowego do kwoty 300.000 z³.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego w wysokoci 350.000 z³.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

835

w sprawie stawki za pobór wody z wodoci¹gów gminnych eksploatowanych przez gminê.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz.43 z pón. zm.) Rada Gminy w Nowej Karczmie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê za 1 m3 pobranej wody z wodoci¹gów gminnych od 1 stycznia 2002 r. na 1,78 z³ netto
+ 7% podatku Vat.
§2
1. Op³ata za wodê od sta³ych mieszkañców gminy bêdzie pobierana kwartalnie przez przedstawicieli Urzêdu Gminy  dzia³aj¹cych z upowa¿nienia dostawcy.
2. Op³ata za wodê pobieran¹ przez u¿ytkowników domków letniskowych bêdzie naliczana raz w roku po zakoñczeniu sezonu tj. w IV kwartale.
§3
Dla mieszkañców ledziowa Huta zaopatrywanych w
wodê przez Gminê Kocierzyna zostanie przyjêta stawka
uchwalona przez Radê Gminy w Kocierzynie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/126/00 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie stawki za
pobór wody z wodoci¹gów gminnych eksploatowanych
przez gminê.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki
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UCHWA£A Nr XXXIII/176/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki za wprowadzenie cieków
do kanalizacji oraz zrzutu cieków (do Gminnej Oczyszczalni cieków w Lubaniu) w Gminie Nowa Karczma na
rok 2002.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada
Gminy w Nowej Karczmie uchwala co nastêpujê:
§1
1. Ustala siê od 1 stycznia 2002 r. nastêpuj¹ce stawki za
1 m3 wprowadzonych cieków do kanalizacji i oczyszczalni cieków w Lubaniu:
 2,50 z³ + 7 % podatek VAT  cieki z sieci kanalizacyjnej,
 2,80 z³ + 7 % podatek VAT  cieki dowo¿one.
2. Op³ata za zrzut cieków do kanalizacji zbiorowej pobierana bêdzie w iloci odpowiadaj¹cej 90 % iloci pobranej wody.
§2
Op³ata za zrzut cieków pobierana bêdzie na podstawie imiennych rachunków w terminach w nich okrelonych wystawionych na podstawie odczytu wodomierzy
lub dowodów dostawy w przypadku cieków dowo¿onych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 150
z pón. zm.) Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê, i¿ osoby zainteresowane przy³¹czeniem siê
do gminnej sieci wodoci¹gowej s¹ zobowi¹zane do
wziêcia udzia³u w kosztach rozbudowy hydroforni i
utrzymania linii wodoci¹gowej poprzez jednorazow¹
wp³atê w kwocie równowa¿nej 1000 m3 w tutejszym
Urzêdzie Gminy wg ceny wody obowi¹zuj¹cej w dniu
dokonania wp³aty, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Osoby zainteresowane przy³¹czeniem do sieci wodoci¹gowej zbudowanej w okresie ostatnich 5 lat przed
dat¹ z³o¿enia wniosku o wydanie warunków technicznych na przy³¹cza wodoci¹gowe, zobowi¹zane s¹ do
wziêcia udzia³u w kosztach budowy poprzez jednorazow¹ wp³atê kwoty odpowiadaj¹cej wp³atom dokonywanym wczeniej przez pozosta³ych u¿ytkowników
zaktualizowanej do wartoci m3 wody.
§2
Pod³¹czenie zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze wykonuj¹ na w³asny koszt po uzyskaniu warunków technicznych na wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Karczma.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/127/00 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawki za wprowadzenie cieków do kanalizacji oraz zrzutu
cieków.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

837
UCHWA£A Nr XXXIII/177/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty za przy³¹czenie do
gminnej sieci wodoci¹gowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 z pón. zm.) oraz art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 26

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

838
UCHWA£A Nr XXXIII/178/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty za w³¹czenie siê do
kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Karczma.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) oraz art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 z pón. zm.) Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê za w³¹czenie siê zainteresowanych osób i podmiotów gospodarczych do istniej¹cej
gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokoci 1.000 z³ w tutejszym Urzêdzie Gminy z przeznaczeniem na rozbudowê i utrzymanie kanalizacji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 838, 839, 840, 841

 1820 

§2

§2

Pod³¹czenie zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze wykonuj¹ na w³asny koszt po uzyskaniu warunków technicznych na wykonanie przykanalika.

W za³¹czniku Nr 3 do statutu Gminy Regulamin Rady
Gminy Konarzyny wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 5 skrela siê ust. 6.

§3

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Karczma.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

839

840

UCHWA£A Nr XXIII/147/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 6 wrzenia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIII/150/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 6 wrzenia 2001 r.

w sprawie zmiany statutu gminy Konarzyny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74
z pón. zm. z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, 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 i Nr 55 poz. 1041) Rada Gminy w Konarzynach
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XIV/86/96 z dnia 19 lutego 1996 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Konarzyny
(opublikowanym w Dzienniku Urzêdowym Województwa
S³upskiego z 1996 r. Nr 18 poz. 66 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 18 skrela siê ust. 2
2. Skrela siê tytu³ rozdzia³u V
3. Skrela siê § 51  58
4. Rozdzia³ V otrzymuje tytu³ Zasady dostêpnoci korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.
5. § 51 otrzymuje brzmienie:
§ 51.1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce
rodzaje dokumentów:
1. Protoko³y z sesji,
2. Protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady,
3. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du Gminy,
4. Rejestr uchwa³ Rady i Zarz¹du Gminy,
5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych,
6. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
a) dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem,
b) dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Gminy, Komisji i Zarz¹du udostêpnia pracownik Urzêdu
Gminy  inspektor d/s organizacyjnych w godzinach przyjmowania interesantów,
c) z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi lub
je kopiowaæ.
6. Skrela siê § 63.

w sprawie op³at za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz.
74 z 1996 r. z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminie (Dz. U. Nr 132 poz. 622) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za:
1. Za wywo¿enie cieków komunalnych do punktu zlewnego przy oczyszczani w Konarzynach w kwocie 3,00 z³
od 1 m3.
2. Za przewóz i sk³adowanie gruzów na wysypisko mieci w Zielonej Hucie w kwocie 20,00 z³ + podatek Vat za
przyczepê.
3. Pozosta³e odpady komunalne:
 w kwocie 5,00 z³ + podatek Vat za du¿¹ przyczepê
ci¹gnikow¹,
 w kwocie 2,50 z³ + podatek Vat za wózek.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

841
UCHWA£A Nr XXXIII/20/01
Rady Gminy Puck
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci Gnie¿d¿ewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. z pón. zm.) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu
wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz
numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30 poz. 197)
Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci Gnie¿d¿ewo, Gmina Puck, zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2  mapa z opisem ulic*.

§3
Sprawozdanie z wykonania uchwa³y z³o¿y Wójt Gminy
w terminie jednego roku od jej podjêcia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

§2

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIII/21/01
Rady Gminy Puck
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Sprawozdanie z wykonania uchwa³y z³o¿y Wójt Gminy
w terminie jednego roku od jej podjêcia.

Wykaz nazw ulic w Mocie B³otach

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIII/20/01
Rady Gminy Puck
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Wykaz nazw ulic w Gnie¿dzewie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaminowa
Kazimierska
Kwiatowa
Nad Kana³em
Ogrodowa
Parkowa
Wodoci¹gowa

843
UCHWA£A Nr XXXVII/61/01
Rady Gminy Puck
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Puck.

Okrê¿na
Boczna
Ksiê¿y Dambków
Kaszubska
Floriana Ceynowy
Nad Zatok¹

842
UCHWA£A Nr XXXIII/21/01
Rady Gminy Puck
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Mocie B³otach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. z pón. zm.) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 roku o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30,
poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom w Mocie B³otach Gmina Puck
zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2  mapa z opisem nazw ulic*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
* Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 i art. 22 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) wraz z art. 1 ustawy z
dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie
gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie
województwa, o administracji rz¹dowej w województwie
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45,
poz. 497) oraz § 63 Statutu Gminy Puck Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Puck, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr IV/9/91 Rady Gminy Puck z dnia 31 maja 1991 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy ze zmianami wynikaj¹cymi z uchwa³ Rady Gminy Puck Nr III/20/94 z dnia 8
wrzenia 1994 r., Nr XIX/15/96 z dnia 27 lutego 1996 r.,
Nr XXXI/7/97 z dnia 11 marca 1997 r., Nr XLIII/21/98 z
dnia 12 maja 1998 r., Nr XIII/62/99 z dnia 16 wrzenia
1999 r. wprowadza siê zmiany opisane w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu zostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 843
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2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXVII/61/01
Rady Gminy Puck
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Zmiany do Statutu Gminy Puck
oraz
Za³¹cznika Nr 3 do Statutu
 Regulaminu Rady Gminy Puck
A. W STATUCIE GMINY PUCK  tekst jednolity przyjêty
uchwa³¹ Zarz¹du Gminy Puck Nr 10/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. W § 1, ust. 4 skrela siê wyraz metalow¹.
2. W § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb Gminy obejmuje w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz
urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków zak³adów opiekuñczych
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ
u¿ytecznoci poblicznej oraz obiektów administracyjnych.
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y, opieki socjalnej, medycznej i
prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
21) inne wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6.1. Organami gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Zarz¹d Gminy.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
4. W § 8, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.1) Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni od og³oszenia zbiorczych wyników wyborów.
2) Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
5. W § 10:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nowo wybrana Rada na I sesji wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady oraz ustala termin wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹duGminy.
2) skrela siê ust. 6 i 6a.
6. Skrela siê § 32.
7. W § 54 skrela siê wyrazy i jego Zastêpc¹.
8. Rozdzia³ VIII otrzymuje brzmienie:
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I ZARZ¥DU
§ 62
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych..
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 63
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji i Zarz¹du
udostêpniane s¹ w Biurze Rady w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 64
1. Z dokumentów wymienionych w § 62, ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 65
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów wymienionych
w § 62, ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
§ 66
Uprawnienia okrelone w § 62-65 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
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2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, je¿eli przepisy szczególne tak stanowi¹.
9. Dotychczasowy ROZDZIA£ VIII zawieraj¹cy §§ 62,
63, 64 i 65 otrzymuje oznaczenie jako ROZDZIA£ IX,
a §§ odpowiednio 67, 68, 69 i 70.
B. W REGULAMINIE RADY GMINY PUCK dokonuje siê
zmiany, jak ni¿ej:
1. Skrela siê w § 2, ust. 3.
2. W § 3, ust. 1 skrela siê:
1) wyrazy: zwo³anej przez Przewodnicz¹cego Sejmiku Samorz¹dowego,
2) pkt 2.
3. § 32 otrzymuje brzmienie:
§ 32.1) Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady
Gminy w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
2) Uchwa³y w sprawie przepisów porz¹dkowych
Wójt przekazuje w ci¹gu 2 dni od ich podjêcia.
3) Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom i burmistrzom s¹siednich
gmin i Starocie Powiatu Puck nastêpnego
dnia po ich ustanowieniu.
4. W § 38 skrela siê ust. 3.

844
UCHWA£A Nr XXXIX/89/01
Rady Gminy Puck
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Puck.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 i art. 22 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) wraz z art. 1 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497)
oraz § 63 Statutu Gminy Puck Rada Gminy Puck uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXVII/61/01 Rady Gminy Puck
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Puck.
W Statucie Gminy Puck, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr IV/9/91 Rady Gminy Puck z dnia 31 maja
1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy ze zmianami wynikaj¹cymi z uchwa³ Rady Gminy Puck Nr III/20/
94 z dnia 8 wrzenia 1994 r., Nr XIX/15/96 z dnia 27 lutego 1996 r., Nr XXXI/7/97 z dnia 11 marca 1997 r., Nr XLIII/
21/98 z dnia 12 maja 1998 r., Nr XIII/62/99 z dnia 16 wrzenia 1999 r. wprowadza siê zmiany opisane w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu zostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXVII/89/01
Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Zmiany do Statutu Gminy Puck
oraz
Za³¹cznika Nr 3 do Statutu
 Regulaminu Rady Gminy Puck
A. W STATUCIE GMINY PUCK  tekst jednolity przyjêty
uchwa³¹ Zarz¹du Gminy Puck Nr 10/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. W § 1, ust. 4 skrela siê wyraz metalow¹.
2. W § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb Gminy obejmuje w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz
urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków zak³adów opiekuñczych
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ
u¿ytecznoci poblicznej oraz obiektów administracyjnych.
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y, opieki socjalnej, medycznej i
prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
21) inne wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6.1. Organami gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Zarz¹d Gminy.
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2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
W § 8, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.1) Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni od og³oszenia zbiorczych wyników wyborów.
2) Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
W § 10:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nowo wybrana Rada na I sesji wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady oraz ustala termin wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹duGminy.
2) skrela siê ust. 6 i 6a.
Skrela siê § 32.
W § 54 skrela siê wyrazy i jego Zastêpc¹.
Rozdzia³ VIII otrzymuje brzmienie:
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I ZARZ¥DU
§ 62

1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych..
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 63
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji i Zarz¹du
udostêpniane s¹ w Biurze Rady w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 64
1. Z dokumentów wymienionych w § 62, ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 65
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych
przez siebie notatek z dokumentów wymienionych w § 62,
ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
§ 66
1. Uprawnienia okrelone w § 62-65 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci, tylko, gdy wy³¹czenie to wynika z ustawy,
2) w przypadku Komisji Rady wy³¹czenie jawnoci podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady Gminy z
podaniem przyczyn i podstawy prawnej tego wy³¹czenia,
3) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, je¿eli przepisy szczególne tak stanowi¹.

2. Odmowa udostêpnienia dokumentów mo¿e wynikaæ tylko z ustaw. Odmiowa udostêpnienia dokumentów nastêpuje w formie pisemnej z podaniem
jej podstawy prawnej, nie póniej ni¿ w 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku o udostêpnienie.
9. Dotychczasowy ROZDZIA£ VIII zawieraj¹cy §§ 62, 63,
64 i 65 otrzymuje oznaczenie jako ROZDZIA£ IX, a §§
odpowiednio 67, 68, 69 i 70.
B. W REGULAMINIE RADY GMINY PUCK dokonuje siê
zmiany, jak ni¿ej:
1. Skrela siê w § 2, ust. 3.
2. W § 3, ust. 1 skrela siê:
1) wyrazy: zwo³anej przez Przewodnicz¹cego Sejmiku Samorz¹dowego,
2) pkt 2.
3. § 32 otrzymuje brzmienie:
§ 32.1) Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady
Gminy w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
2) Uchwa³y w sprawie przepisów porz¹dkowych
Wójt przekazuje w ci¹gu 2 dni od ich podjêcia.
3) Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom i burmistrzom s¹siednich
gmin i Starocie Powiatu Puck nastêpnego
dnia po ich ustanowieniu.
4. W § 38 skrela siê ust. 3.
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UCHWA£A Nr XXIX/2/2001
Rady Miasta w Pucku
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII /4/2001 Rady Miasta Pucka z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Miasta Puck.
Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.
496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.
679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 1734, Nr 123 poz. 775;
z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr
26 poz. 306, Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.
718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041; z
2001 r. Nr 45 poz. 497) Rada Miasta w Pucku uchwala co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVIII/4/2001 Rady Miasta w Pucku z
dnia 29 sierpnia 2001 r. zmienia siê § 1 pkt 9 ust. 1 nadaj¹c mu treæ:
1. W przypadku podjêcia przez Radê lub Zarz¹d
uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci ze wzglêdu na okrelon¹ w ustawach ochronê wolnoci i praw innych
osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê
porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa.
§2
Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dniu od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
R.G. Wêglowski
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UCHWA£A Nr XXXVI/196/2001
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 31 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych w powiecie puckim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.
578; zm: z 1999 r. Nr 155 poz. 1014 z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 88, poz. 985, z
2001 r. Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95 poz. 1041;
z 2001 r., Nr 45 poz. 497) oraz art. 5 ust. 5 a i art. 17 ust. 5
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.
U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, zm: z 1997 r. Nr 106, poz. 496
z 1999 r. Nr 28, poz. 153, Nr 117, poz. 759, Nr 141, poz.
943, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550 z 2001 r. Nr 104, poz. 1104, Nr
122, poz. 1320, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 111 poz.
1194) w zwi¹zku z art. 10 a ustawy z dnia 8 stycznia 1999
r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.
U. Nr 12 poz. 96; z 2000 r., Nr 12 poz. 136, Nr 122 poz.
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1312; z 2001 r. Nr 104 poz. 1104), po uzgodnieniu z Kuratorium Owiaty w Gdañsku i po zasiêgniêciu opinu w³aciwych organów Rada Powiatu Puckiego, uchwala co
nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie puckim przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Puckiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Pucku oraz w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Orze³
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVI/196/2001
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 31 padziernika 2001 r.

Sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie puckim
1. Licea profilowane
Lp.
1.

Nazwa szko³y i siedziba
I Liceum Profilowane w Pucku z siedzib¹ w Pucku
ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 14

Organ prowadz¹cy
Powiat Pucki

2.

II Liceum Profilowane w Pucku z siedzib¹ w Pucku,
ul. Kolejowa 7

Powiat Pucki

3.

Liceum Profilowane w K³aninie z siedzib¹ w K³aninie

Powiat Pucki

4.

Liceum Profilowane w Rzucewie z siedzib¹
w Rzucewie

Powiat Pucki

5.
6.

Liceum Profilowane w Helu z siedzib¹ w Helu,
Gmina Hel
ul. Szkolna 1
Liceum Profilowane we W³adys³awowie z siedzib¹ we
Gmina W³adys³awowo
W³adys³awowie, ul. ¯eromskiego 32

Profile
– proakademicki
– kulturowo-artystyczny
– proakademicki
– kulturowo-artystyczny
– techniczno-technologiczny
– spo³eczno-us³ugowy
– proakademicki
– rolniczo-rodowiskowy
– spo³eczno-us³ugowy
– proakademicki
– techniczno-technologiczny
– rolniczo-rodowiskowy
– spo³eczno-us³ugowy
– proakademicki
– rolniczo-rodowiskowy
– proakademicki
– spo³eczno-us³ugowy

2. Szko³y zawodowe
Lp.

1.

Nazwa szko³y i siedziba

Szko³a Zawodowa w Pucku z siedzib¹ w Pucku,
ul. Kolejowa 7

Organ prowadz¹cy

Powiat Pucki

Typy kszta³cenia
zawodowego w zawodach
– monter instalacji i urz¹dzeñ
sanitarnych 713 (02)
– monter konstrukcji budowlanych 712 (04)
– mechanik pojazdów samochodowych 723 (04)
– stolarz 742 (01)
– oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.

Poz. 846, 847

 1826 

Szko³a Zawodowa w K³aninie z siedzib¹ w K³aninie

Powiat Pucki

Szko³a Zawodowa w Rzucewie z siedzib¹ w Rzucewie
Powiat Pucki

3.
Szko³a Zawodowa Specjalna w K³aninie z siedzib¹ w
K³aninie
4.

Powiat Pucki

847

– oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych
– oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych
– oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych dla:
– dziewcz¹t
– ch³opców

sku i po zasiêgniêciu opinii w³aciwych organów Rada
Powiatu Puckiego uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr XXXIX/211/2001
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

§1

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie puckim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578, Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 479, Nr 89, poz 971, Nr 100, poz. 1084) art. 5 ust. 5a
i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.
1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr
111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615), art. 1 pkt 4 lit. b, art.
10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 122, poz. 1312, Nr 104, poz.
1104, Nr 111, poz. 1194; z 2001 r. Nr 147, poz. 1644) po
uzgodnieniu z Pomorskim Kuratorem Owiaty w Gdañ-

Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Puckim przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXVI/196/2001 Rady Powiatu
Puckiego z dnia 31 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w
Powiecie Puckim.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Puckiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 grudnia 2001 r. i
podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Starostwa.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Orze³
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIX/211/2001
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie puckim
1. LICEA OGÓLNOKSZTA£C¥CE
Lp

Nazwa szko³y

Organ prowadz¹cy

1.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Pucku

Powiat Pucki

2.
3.
4.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w K³aninie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rzucewie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Helu

Powiat Pucki
Powiat Pucki
Miasto Gmina Hel

5.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce we W³adys³awowie

Miasto Gmina W³adys³awowo

Siedziba
84-100 Puck ul. Morskiego Dywizjonu
Lotniczego 14
84-107 Starzyno K³anino
84-122 ¯elistrzewo Rzucewo
84-150 Hel ul. Szkolna 1
84-120 W³adys³awowo
ul. ¯eromskiego 32

2. LICEA PROFILOWANE
Lp
1.
2.
3.

Nazwa szko³y
Liceum Profilowane w Pucku
Liceum Profilowane w K³aninie
Liceum Profilowane w Rzucewie

Organ Prowadz¹cy
Powiat Pucki
Powiat Pucki
Powiat Pucki

4.

Liceum Profilowane we W³adys³wowie

Miasto Gmina W³adys³awowo

Siedziba
84-100 Puck, ul.Kolejowa 7
84-107 Starzyno K³anino
84-122 ¯elistrzewo Rzucewo
84-120 W³adys³awowo
ul. ¯eromskiego 32

Poz. 847, 848, 849, 850, 851
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3. SZKO£Y ZAWODOWE
Lp
1.
2.
3.
4.

Nazwa Szko³y
Szko³a Zawodowa w Pucku
Szko³a Zawodowa w K³aninie
Szko³a Zawodowa w Rzucewie
Szko³a Zawodowa Specjalna w K³aninie

Organ prowadz¹cy
Powiat Pucki
Powiat Pucki
Powiat Pucki
Powiat Pucki

Siedziba
84-100 Puck,ul Kolejowa 7
84-107 Starzyno K³anino
84-122 ¯elistrzewo Rzucewo
84-107 Starzyno K³anino

848

850

UCHWA£A Nr XXVI/228/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXVI/230/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom po³o¿onym w
Koszwa³ach.

w sprawie ustalenia na terenie gminy Cedry Wielkie liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Drogom po³o¿onym w Koszwa³ach, wyszczególnionym
na mapce sytuacyjnej bêd¹cej za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y*, nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy ulic:
1) Sosnowa,
2) Kwiatowa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Cedry Wielkie 10 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
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UCHWA£A Nr XXVI/229/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze po³o¿onej w Cedrach Wielkich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr13, poz. 74 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Drodze po³o¿onej w Cedrach Wielkich, wyszczególnionej na mapce sytuacyjnej bêd¹cej za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y* nadaje siê nazwê ulicy: S³oneczna.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XXVI/233/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.zm.) oraz art. 8, art. 11
i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón.zm.)  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w
Cedrach Wielkich stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/218/94 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach
Wielkich.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/233/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
STATUT GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEDRACH WIELKICH
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z
1997 r. Nr 110, poz. 721 z pón. zm.) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Niniejszego statutu.
§2
Biblioteka jest gminn¹ instytucj¹ kultury i posiada osobowoæ prawn¹ na mocy wpisu, o którym mowa w § 1
pkt 1.
§3
Siedzib¹ biblioteki jest wie Cedry Wielkie, a jej terenem dzia³ania jest gmina Cedry Wielkie.
§4
Nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt Gminy Cedry
Wielkie.
§5
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§6
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku nazwê w pe³nym brzmieniu.
Biblioteka u¿ywa równie¿ piecz¹tki pod³u¿nej z pe³n¹ nazw¹ Biblioteki, adresem, kodem pocztowym.
§7
Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwoju kultury.
§8
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych ze szczegó³owym uwzglêdnieniem materia³ów
dotycz¹cych w³asnego regionu.
2. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom niepe³nosprawnym.
4. Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej.
5. Popularyzacja ksi¹¿ek i czytelnictwa.
6. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§9
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
§ 10
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹ i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Do obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególnoci:
a) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Biblioteki,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
c) ustalanie wewnêtrznych regulaminów obowi¹zuj¹cych w Bibliotece.
3. Dyrektora zatrudnia Zarz¹d Gminy Cedry Wielkie.
§ 11
1. W sk³ad Biblioteki wchodzi:
a) wypo¿yczalnia,
b) czytelnia oraz stanowisko do gromadzenia i opracowywania zbiorów.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³ania ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 13
Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ Ko³a Przyjació³ Biblioteki,
Rady spo³eczne powo³ywane na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
§ 14
Biblioteka jest finansowana z bud¿etu Gminy Cedry
Wielkie.
§ 15
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 2.
§ 16
1. Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
2. Dochód z dzia³alnoci, o której mowa w pkt 1 przeznaczony byæ mo¿e wy³¹cznie na realizacjê celów statutowych Biblioteki.
§ 17
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
§ 18
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXVI/234/01
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XV/112/96 z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie statutu gminy (zm. Uchwa³¹ Nr XXIX/233/98)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
2. Gmina po³o¿ona jest w powiecie gdañskim, województwie pomorskim i obejmuje obszar 124,28 km2.
2) w § 2 po ustêpie 6 dodaje siê ustêp 7 i 8 w brzmieniu:
7. Herbem gminy jest pole trójdzielne; w polu lewym
(heraldycznie prawym) górnym, czerwonym dwa
krzy¿e srebrne ukoronowane (herb Gdañska), w
polu lewym dolnym, niebieskim trzy srebrne fale,
w polu prawym (heraldycznie lewym), zielonym
k³os z³oty o 13 ziarnach.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 5 do statutu.
8. Barwy gminy okrela jej flaga  na p³acie prostok¹tnym z trzema poziomymi pasami koloru czerwonego, z³otego i zielonego herb gminy umieszczony centralnie na pasie z³otym. Proporcje flagi
5:8. Pas rodkowy szerokoci 1/2 p³ata.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 6 do statutu.
3) w § 17 ust. 1 dodaje siê punkt nr 5 w brzmieniu:
5) Rolnictwa.
4) Po § 55 wprowadza siê nowy rozdzia³ VIa w brzmieniu:
Rozdzia³ VI a
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1. Z dokumentów wymienionych w § 551 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 554
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek  posiadaj¹cych cechy odpisu  z dokumentów okrelonych w § 551, ich fotografii
oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okreli Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 555
Uprawnienia okrelone w § 551 do 554 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2
W za³¹czniku nr 2 do Statutu Gminy w § 13 ust. 6 po
s³owie radnych dopisuje siê:  oraz przewodnicz¹cych
jednostek pomocniczych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

§ 551
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du Gminy
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i rejestr uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 552
1. Dokumenty wymienione w ust. 1 udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w § 551 ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 553
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UCHWA£A Nr XXVI/235/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie wysokoci op³at za uwierzytelnienie oraz sporz¹dzenie odbitek kserograficznych z dokumentów oraz
notatek dotycz¹cych dzia³alnoci Rady Gminy, komisji
Rady Gminy i Zarz¹du Gminy.
Na podstawie art. 11b ust. 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.zm.) oraz § 554 ust. 2 Statutu
Gminy (Uchwa³a Nr XV/112/96 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 26 lutego 1996r. zmieniona uchwa³ami Rady
Gminy Nr XXIX/238/98 i Nr XXVI/234/01)  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoci op³at za ni¿ej okrelone czynnoci w nastêpuj¹cych kwotach:
1) za uwierzytelnienie notatki  10,00 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za uwierzytelnienie fotografii  3,00 z³,
3) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,30 z³ za
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stronê,
4) za uwierzytelnienie odbitki kserograficznej 3,00 z³ za
stronê.
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

Gdañsk, dnia 27 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/9361-A/8/2002/III/KK
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DECYZJA

UCHWA£A Nr XXVI/236/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001
r. Nr 154, poz.1800 i 1802) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.zm.)  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do uchwa³y Nr XXI/155/96 Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich zmienionej uchwa³¹ Nr XXIX/234/98 z dnia 11 maja 1998 roku
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 8 ust. 2 skrela siê punkt 7,
2) w § 9 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
 N  0,1 etatu,
3) w § 9 w punkcie 6 zmienia siê zapis z 0,6 etatu na
0,5 etatu,
4) w § 24 skrela siê punkt 4.
§2
W za³¹czniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 punkt 2 skrela siê zapis stanowisko do spraw
komunikacji oraz pracownicy wysypiska mieci,
2) w dziale VI a skrela siê wyrazy oraz wysypiska odpadów sta³ych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 17 marca 2002 r.
M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
SZKUNER I
z siedzib¹ we W³adys³awowie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001313830
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla
ciep³a, które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at
zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 wrzenia 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a z dnia 4 padziernika 2000 r.
Nr WCC/912/9631/N/3/2000/MJ,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 18 maja 1999 r.
Nr PCC/838/9631/W/3/99/MJ w dniu 18 marca 2002 r.
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej
przez to Przedsiêbiorstwo.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§
12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wysokoci wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede wszystkim wzrost cen paliwa, uzasadnione
koszty strat ciep³a na przesy³aniu, oraz wzrost wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2002 r. i pobieranego przez
Gminê W³adys³awowo podatku od ruroci¹gów i przewodów rozdzielczych, s³u¿¹cych do przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. M³odzie¿owa Spó³dzielnia Mieszkaniowa
SZKUNER I Sp. z o.o.
ul. 1000 lecia P.P. 48
84-120 W³adys³awowo
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/9361-A/8/2002/III/KK
z dnia 27 maja 2002 r.
Spis treci:
Czêæ I. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II. Zakres prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III. Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek
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Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1) ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
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poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042, Nr110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 555 oraz
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802),
rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innych przedsiêbiorstw, tj. M³odzie¿owa Spó³dzielnia Mieszkaniowa Szkuner I, ul. 1000lecia P.P. 48, 84-120 W³adys³awowo, zwana dalej MSM
Szkuner,
odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w
przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia
udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych,
obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

15) moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
16) zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc cieplna niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
17) warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
U¿yty w taryfie skrót oznacza:
K-1  opomiarowane ród³o ciep³a, zlokalizowane we
W³adys³awowie przy ul. Abrahama 4, w którym ciep³o pochodzi ze spalania mia³u wêglowego.
Czêæ II
Zakres prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
MSM Szkuner prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/912/9361/N/3/2000/MJ
z dnia 4 padziernika 2000 r.
 przesy³ania i dystrybucji Nr PCC/838/9361/W/3/99/
MJ z dnia 18 maja 1999 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa I  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle K-1, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹ do MSM Szkuner i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
Grupa II  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle K-1, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ MSM Szkuner i
przez ni¹ eksploatowane.
Grupa III  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle K-1, dla potrzeb co dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹ do MSM Szkuner i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane, natomiast ciep³a woda u¿ytkowa dostarczana
jest do obiektów odbiorcy z grupowego wêz³a cieplnego
poprzez zewnêtrzne instalacje odbiorcze nale¿¹ce do
MSM Szkuner i przez ni¹ eksploatowane.
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Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Grupa
odbiorców

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]
roczna

Grupa I
Grupa II
Grupa III

68.556,51
68.556,51
68.556,51

rata
miesiêczna
5.713,04
5.713,04
5.713,04

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

19,10
19,10
19,10

15,20
15,20
15,20

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
103,20
8,60
103,20
8,60
103,20
8,60

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a
zmienna
[z³/MW]
[z³/GJ]
rata
roczna
miesiêczna
12.394,68
1.032,89
3,00
23.839,32
1.986,61
6,79
20.555,88
1.712,99
5,55

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a
zmienna
[z³/MW]
[z³/GJ]
rata
roczna
miesiêczna
15.121,51
1.260,13
3,66
29.083,97
2.423,66
8,28

25.078,17

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

Grupa
odbiorców

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]

Grupa I
Grupa II

83.638,94
83.638,94

rata
miesiêczna
6.969,91
6.969,91

Grupa III

83.638,94

6.969,91

roczna

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

23,30
23,30

18,54
18,54

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
125,90
10,49
125,9
10,49

23,30

18,54

125,9

10,49

2.089,85

6,77

*  uwzglêdnia podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowych odbiorców do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen o
których mowa w pkt 4.3.1.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosowane s¹ przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

5.2. W przypadkach:
 niedotrzymania przez MSM Szkuner standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie mog¹
obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
K. Darznik

Cz³onek Zarz¹du
M. Humanowski
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UCHWA£A Nr XXXIII/385/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatkach lokalnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
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12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pón.zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

2.

§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci zwanego w
dalszej czêci uchwa³y podatkiem, nieruchomoci
lub ich czêci, w których dokonano nowych inwestycji powoduj¹cych powstanie nowych miejsc pracy.
Zwolnienie nie dotyczy us³ug developerskich.
2. Zwolnienie z podatku przys³uguje na okres:
a) 1 roku podatkowego  je¿eli utworzono 2 nowe
miejsca pracy,
b) 2 lat podatkowych  je¿eli utworzono co najmniej
3 nowe miejsca pracy,
c) 3 lat podatkowych  je¿eli utworzono co najmniej
10 nowych miejsc pracy,
d) 5 lat podatkowych  je¿eli utworzono co najmniej
40 nowych miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli nowa inwestycja spowodowa³a
wzrost liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pe³ny
wymiar czasu pracy w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia z okresu 6 miesiêcy przed oddaniem
nowej inwestycji do u¿ytku.
4. Zwolnienie z podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
poziom zatrudnienia na terenie gminy Czersk zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy nieruchomoci, które stanowi³y podstawê opodatkowania podatkiem od nieruchomoci przeznaczonych pod
dzia³alnoæ gospodarcz¹ przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
6. W przypadku poszerzenia dzia³alnoci o now¹ inwestycjê, w której znajdzie zatrudnienie okrelona w ust.
2 liczba osób, zwolnienie z podatku dotyczy wy³¹cznie nieruchomoci obejmuj¹cej nowo powsta³¹ inwestycjê.
7. Zwolnienie przyznaje siê na udokumentowany wniosek podatnika z³o¿ony nie póniej ni¿ w ci¹gu 12 miesiêcy od oddania nowej inwestycji do u¿ytku, przy
czym zwolnienie obejmuje wy³¹cznie okres po z³o¿eniu wniosku.
8. Na wezwanie organu podatkowego podatnik obowi¹zany jest w ka¿dym czasie do udokumentowania okolicznoci uzasadniaj¹cych zwolnienie.
9. Na podatniku ci¹¿y obowi¹zek zawiadomienia organu podatkowego o ka¿dej zmianie warunków lub okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia
z podatku, w terminie 14 dni od ich zaistnienia, pod
rygorem utraty prawa do zwolnienia za ca³y okres korzystania ze zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia
oznacza koniecznoæ zwrotu wynikaj¹cej z niego kwoty wraz z nale¿nymi odsetkami.
10. Treæ ust. 9 stosuje siê odpowiednio w przypadku
wprowadzenia organu podatkowego w b³¹d co do
spe³nienia warunków od których uzale¿nione jest
zwolnienie z podatku.
§2
1. Zwalnia siê z podatku nieruchomoci lub ich czêci
przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoci gospodar-

3.

4.

5.
6.

czej w zwi¹zku z utworzeniem nowych miejsc pracy i
zwiêkszeniem zatrudnienia. Zwolnienia nie stosuje siê
do us³ug developerskich.
Zwolnienie z podatku przys³uguje przez okres utrzymania zwiêkszonego poziomu zatrudnienia wskazanego
we wniosku, nie krócej jednak ni¿ przez 1 rok i nie d³u¿ej ni¿ 2 lata.
Wysokoæ zwolnienia w podatku od nieruchomoci
odpowiada procentowemu wskanikowi wzrostu zatrudnienia lecz nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50 % nale¿nego podatku.
Ustalenie procentowego wskanika wzrostu zatrudnienia nastêpuje przez porównanie stanu zatrudnienia na
dzieñ z³o¿enia wniosku ze rednim poziomem zatrudnienia w okresie 6 miesiêcy sprzed daty z³o¿enia wniosku, z uwzglêdnieniem liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy wg stanu na koniec ka¿dego miesi¹ca.
Zwolnienie z podatku nastêpuje na wniosek podatnika
po udokumentowaniu spe³nienia warunków do uzyskania zwolnienia.
Do zwolnienia z podatku, o którym mowa w niniejszym
paragrafie stosuje siê odpowiednio § 1 ust. 8 -10 niniejszej uchwa³y.
§3

1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy stanowi¹ce w³asnoæ podatnika prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesiêcy od
daty z³o¿enia wniosku. Przepis § 2 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.
2. Zwolnienie nie dotyczy pojazdów, o których mowa w
art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych.
3. Wysokoæ zwolnienia odpowiada procentowemu
wskanikowi wzrostu zatrudnienia lecz nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 50% nale¿nego podatku.
4. Zwolnienie przys³uguje przez okres utrzymania zwiêkszonego poziomu zatrudnienia lecz przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok i nie d³u¿szy ni¿ 2 lata.
5. Zwolnienie z podatku od rodków transportowych przys³uguje na udokumentowany wniosek podatnika.
6. Do zwolnienia z podatku od rodków transportowych
stosuje siê odpowiednio § 1 ust. 8-10 niniejszej uchwa³y.
§4
1. Przy ustaleniu poziomu wzrostu zatrudnienia,o którym
mowa w § 1-3 uwzglêdnia siê tylko pracowników zatrudnionych na terenie gminy Czersk.
2. W przypadku zbiegu prawa do zwolnieñ w podatkach,
o których mowa w § 1-3, podatnikowi s³u¿y prawo do
jednego  korzystniejszego  zwolnienia.
§5
Podatnicy, którzy nabyli prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomoci na mocy uchwa³y Rady Miejskiej w
Czersku Nr XV/153/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci, zachowuj¹
to prawo do zakoñczenia okresu zwolnienia.
§6
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Czersku Nr XV/
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153/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zwolnieñ w
podatku od nieruchomoci.
§7
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
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