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UCHWA£A Nr XX/146/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osieczna miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 9, 12 ust. 2 i 4 oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 26 pa¿dziernika 1982 r. o wychowaniu w
trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230; z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 53, poz. 180;
z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419;
z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593;
z 1997 r. Nr 88, poz. 554; Nr 113, poz. 732 i Nr 121,

poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610) oraz art.
41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.; zm.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686;
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985;
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, prowadzi siê w wyodrêbnionych punktach sprzeda¿y, którymi s¹:
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1) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
2) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.
2. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz piwa mo¿e odbywaæ siê:
1) w sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
2) na wydzielonych stoiskach w innych placówkach
handlowych.
§2
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
4,5% alkoholu i piwa do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê:
1) w lokalach gastronomicznych,
2) w piwiarniach i pijalniach piwa,
3) w lokalach powsta³ych na bazie by³ych wiejskich domów kultury.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w:
1) lokalach gastronomicznych,
2) barach, z wyj¹tkiem barów mlecznych,
3) lokalach powsta³ych na bazie by³ych wiejskich domów kultury,
4) miejscach masowych imprez na otwartym powietrzu, w miejscach do tego wyznaczonych.
3. W placówkach wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 3 napoje
zawieraj¹ce powy¿ej 18% alkoholu, za wyj¹tkiem koniaków i likierów, mog¹ byæ podawane do spo¿ycia
wy³¹cznie w postaci drinków i koktajli.
§3
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach otwarcia placówki
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona:
1) w placówkach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 w godzinach otwarcia placówek,
2) w lokalach powsta³ych na bazie by³ych wiejskich domów kultury i klubów oraz innych miejscach w dni
organizowanych imprez dla dzieci i m³odzie¿y do lat
osiemnastu  po zakoñczeniu imprezy.
§4
1. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu w
miejscach ni¿ej wymienionych:
1) w so³ectwie D³ugie:
 na dzia³ce numer 38,
2) w so³ectwie K³aniny:
 na dzia³ce numer 126,
 na dzia³ce numer 83,
3) w so³ectwie Du¿e Krówno:
 na dzia³ce numer 207,
4) w so³ectwie Osieczna:
 na dzia³ce numer 479,
 na dzia³ce numer 700/6,

 na dzia³kach nr 736/6 i 739
 na dzia³ce numer 183/1,
 na dzia³ce numer 323,
5) w so³ectwie Osówek:
 na dzia³ce numer 374/2,
 na dzia³ce numer 422/3,
6) w so³ectwie Szlachta:
 na dzia³kach nr 128/2 i 131/2,
 na dzia³ce numer 106,
 na dzia³kach nr 81/1, 81/2 i 82,
7) w so³ectwie Zimne Zdroje:
 na dzia³ce numer 48.
 na dzia³ce numer 25.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê
tylko za zezwoleniem.
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w czasie i w miejscu organizowanych imprez
odbywaj¹cych siê na wie¿ym powietrzu mo¿e byæ prowadzona tylko przez podmioty gospodarcze posiadaj¹ce zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych po otrzymaniu jednorazowego zezwolenia.
§5
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹ byæ
usytuowane w najbli¿szej okolicy tzn. w odleg³oci 20
m od wejcia do placówki wymienionej ni¿ej a wejcia
do placówki sprzedaj¹cej napoje alkoholowe:
1) placówek owiatowo  wychowawczych,
2) kocio³ów i obiektów sakralnych,
3) orodków zdrowia.
3. Przed wydaniem zezwolenia konieczne jest uzyskanie
opinii osób prowadz¹cych w/w obiekty.
§6
1. W miejscach sprzeda¿y napojów alkoholowych powinna byæ uwidoczniona informacja o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu.
2. Zabrania siê prowadzenia promocji i reklamy napojów
alkoholowych w zakresie uregulowanym przez aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy.
§7
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych musz¹ byæ
usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym i posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne (dot. sprzeda¿y napojów do spo¿ycia na miejscu) oraz socjalne i
magazynowe.
2. Ustalenia ust. 1 nie dotycz¹ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych sprzedaj¹cych te napoje w czasie
imprez na wolnym powietrzu.
§8
1. Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkó³ oraz innych zak³adów, placówek
owiatowo-wychowawczych oraz opiekuñczych,
2) na terenie zak³adów pracy oraz miejsc zbiorowego
¿ywienia pracowników,
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeñ,
4) na ulicach, placach, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych do ich spo¿ycia na miejscu, w punktach ich
sprzeda¿y, w czasie organizowanych imprez na
otwartym powietrzu.
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2. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub
na okrelonych obszarach gminy, ze wzglêdu na jej charakter, rada gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
§9
Zabrania siê sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, ¿e znajduj¹
siê w stanie nietrze¿woci,
2) osobom do lat 18,
3) na kredyt lub pod zastaw.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹
bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy o wychowaniu w trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/121/97 Rady Gminy w
Osiecznej z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osieczna miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski
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UCHWA£A Nr XX/147/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa¿dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230; z 1984 r. Nr 34,
poz. 184; z 1987 r. Nr 53, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz.
192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431; z 1991 r.
Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184;
z 1996 r. Nr 127, poz. 593;z 1997 r. Nr 88, poz. 554; Nr
113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz.
668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z
2001 r. Nr 60, poz. 610) po zasiêgniêciu opinii Gminnej
Komisji ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w miejscowociach:
1) Klaniny  1 punkt,
2) Du¿e Krówno  1 punkt,
3) Osieczna  3 punkty,
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4) Osówek  1 punkt,
5) Szlachta  3 punkty,
6) Zimne Zdroje  1 punkt.
2. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w miejscowociach:
1) Osieczna  3 punkty,
2) Szlachta  2 punkty,
3) Klaniny  1 punkt.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy: Nr XV/93/96 z dnia 5
listopada 1996 r., Nr XIV/98/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r.
i Nr XV/108/2000 z dnia 19 lipca 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski
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UCHWA£A Nr XXVII/182/2001
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian do Statutu Powiatu Chojnickiego.
Na podstawie art. 8 a ust. 3, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2
pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz art.
15 ust. 5 pkt 2 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) Rada Powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê zmiany do Statutu Powiatu Chojnickiego
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVII/182/2001
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
Zmiany do Statutu Powiatu Chojnickiego
Po § 65 dodaje siê tytu³ w brzmieniu: Zasady dostêpu
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i korzystania z dokumentów rady powiatu, zarz¹du i komisji rady oraz § 651 w brzmieniu:
1. Udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
a) protoko³y z sesji rady, zarz¹du i komisji rady,
b) wnioski i opinie komisji rady,
c) uchwa³y rady i zarz¹du,
d) interpelacje i wnioski radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania rady i komisji rady udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania zarz¹du udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjno  Prawnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w poniedzia³ki, wtorki i pi¹tki w godzinach
od 8.00 do 12.00.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi oraz je kopiowaæ.
5. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 4 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w budynku Starostwa Powiatowego i w asycie pracownika urzêdu.
6. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzanych przez siebie notatek i kserokopii z dokumentów
wymienionych w ust. 1. Czynnoci te dokonywane s¹
odp³atnie. Wysokoæ odp³atnoci ustali Rada Powiatu
odrêbn¹ uchwa³¹.
7. Uprawnienia okrelone w ust. 1-6 nie znajduj¹ zastosowania:
 w przypadku podjêcia przez radê, zarz¹d lub komisjê rady uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
 w przypadku informacji niejawnych w rozumieniu
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) lub
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Poz. 918, 919
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Opis drzew uznanych za pomniki przyrody
D¹b szypu³kowy o wymiarach:
Obwód pnia: 329 cm
Wysokoæ drzewa: 23 cm
rednica korony: 17 m
Oliwnik w¹skolistny o wym:
Obwód pni (bezp. pod konarami):
236 cm + 111 cm
rednica korony: 12 m
Wysokoæ drzewa: 11,5 m
Lipa amerykañska o wymiarach:
Obwód pnia: 295 cm
Wysokoæ drzewa: 27,5 m
rednica korony: 23 m
Buk pospolity f. purpurowa (odm. czerwonolistna)
o wymiarach:
Obwód pnia: 273 cm
Wysokoæ drzewa: 22 m
rednica korony: 18 m
Buk pospolity f. Purpurowa (odm. czerwonolistna):
Obwód pnia: 207 cm
Wysokoæ drzewa: 21 m
rednica korony: 18 m
§2

W odniesieniu dodrzew o których mowa w § 1 zabrania siê:
1) wycinania, niszczenia, pozyskiwanie, uszkodzenie i
podkopywania drzew,
2) zrywanie kory, p¹czków, kwiatów, owoców, lici z
drzew,

objêtych ochron¹ na podstawie innych ustaw, informacji objêtych tajemnic¹ skarbow¹, bankow¹ i statystyczn¹, informacji w zakresie objêtym ochron¹
zbiorów danych osobowych, informacji mog¹cych
naruszaæ prywatnoæ osób fizycznych lub tajemnicê przedsiêbiorcy
 do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.
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UCHWA£A Nr XXXVI/338/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody na terenie miasta Tczewa.
Na podstawie 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, zm. Nr 58, poz. 61, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. a, art. 28 i art. 34
ust. 1 ustawy z dnia 16 padziernika o ochronie przyrody
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085)
Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za pomniki przyrody na terenie miasta Tczewa n/w drzewa:
Lokalizacja i okrelenie u¿ytkownika,
terenu, na którym ronie drzewo
Drzewo ronie na terenie Urzêdu Miejskiego w Tczewie w
woj. Pomorskim i jest w³asnoci¹ Gminy Miejskiej w
Tczewie
Drzewo ronie na skwerze ul. Kard. S. Wyszyñskiego/ ul.
Sambora w Tczewie w woj. Pomorskim i jest w³asnoci¹
Gminy Miejskiej w Tczewie
Drzewo ronie na terenie Parku Miejskiego w Tczewie w
woj. Pomorskim i jest w³asnoci¹ Gminy Miejskiej w
Tczewie
Drzewo ronie na terenie Parku Miejskiego w Tczewie w
woj. Pomorskim i jest w³asnoci¹ Gminy Miejskiej w
Tczewie
Drzewo ronie na terenie Parku Miejskiego w Tczewie w
woj. Pomorskim i jest w³asnoci¹ Gminy Miejskiej w
Tczewie
3) rycie napisów lub znaków na drzewach,
4) umieszczenie tablic, og³oszeñ, napisów albo innych
znaków na drzewach nie zwi¹zanych z ich ochron¹,
5) wnoszenie jakichkolwiek budynków, budowli, urz¹dzeñ
lub instalacji podziemnych.
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Poz. 919, 920
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XXXIX/374/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie jako Instytucji Kultury.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591) art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1-3 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85
poz. 539, zm. z 1998 r. Nr 106 poz. 668) zm. z 2001 r. Nr
129, poz. 1440 oraz art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy z
dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123) po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej i Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Tczewie Nr LI/396/
94 z dnia 27 stycznia 1994 roku w sprawie ustalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w Tczewie zwana dalej  Bibliotek¹  zosta³a utworzona
na mocy Zarz¹dzenia Nr 3/79 Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 8 stycznia 1979 r. w sprawie powo³ania Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie oraz zatwierdzenia jej Statutu Organizacyjnego i dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 13, poz. 123).
3. Niniejszego statutu.
§2
Biblioteka jest instytucj¹ kultury prowadz¹c¹ zadania
w³asne gminy okrelone w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) dzia³aj¹c¹ w obrêbie krajowej
sieci bibliotecznej.
§3
Siedzib¹ i terenem dzia³alnoci Biblioteki jest miasto
Tczew.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje organizator, którym jest Gmina Miejska Tczew.
§5
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§6
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku nazwê Biblioteki w pe³nym
brzmieniu.
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.

§4

§8

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

Do szczegó³owego zakresu dzia³alnoci Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych, ze szczególnym 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. Prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej.
7. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa.
8. Udzielanie bibliotekom zak³adowym i szpitalnym pomocy fachowej.
9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskie Tczewie
K. Smoliñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIX/374/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 920, 921
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§9

§ 17

Biblioteka podejmowaæ mo¿e inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.

Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug ogólnych zasad okrelonych odrêbnymi przepisami. Dochód z tej dzia³alnoci przeznaczony jest na cele
statutowe Biblioteki.

III. ORGANY BIBLIOTEKI,
ORGANIZACJA, PRACOWNICY
§ 10
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta Tczewa,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.
3. Powo³anie Dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.
§ 11
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej oraz obs³ugi. W miarê
potrzeby w Bibliotece mog¹ byæ zatrudniani specjalici z
ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki.
Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 12
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje
okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagañ kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniaj¹cych
do zajmowania okrelonych stanowisk w instytucjach
kultury (Dz. U. Nr 41, poz. 419).
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane s¹ na
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Sztuki w
sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadz¹cych w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upowszechniania kultury.
§ 13
Biblioteka mo¿e prowadziæ wypo¿yczalnie, czytelnie,
oddzia³y dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne
oraz inne formy udostêpniania zbiorów bibliotecznych.

§ 18
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan dzia³alnoci instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora.
§ 19
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXXIX/373/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Tczewskiego Centrum
Kultury jako Instytucji Kultury.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591) oraz art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy z
dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 13,
poz. 123) po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej i Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Tczewskiego Centrum Kultury w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Tczewie Nr XIII/
84/95 z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie zmiany nazwy
Tczewskiego Domu Kultury w Tczewie na Tczewskie Centrum Kultury oraz nadania mu statutu  w zakresie nadania statutu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 14

§4

Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³ania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

§ 15
Przy Bibliotece i jej filiach mo¿e dzia³aæ rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym powo³ywany przez Dyrektora.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 16
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w art. 27-29 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U.
Nr 121, poz. 591 z pón. zm.).

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Nr XXXIX/373/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia2002 r.
STATUT TCZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Tczewskie Centrum Kultury zwane dalej Centrum dzia³a w szczególnoci na podstawie:
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Poz. 921

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r.,
Nr 13, poz. 13).
3. Niniejszego Statutu.
§2
Centrum dzia³a jako instytucja kultury, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. u. z 2001 r., Nr 13,
poz. 13).
§3
1. Siedzib¹ Centrum jest miasto Tczew.
2. Terenem dzia³ania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Centrum mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej
§4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) prowadzenie aukcji, gie³d, galerii, wypo¿yczalni dzie³
sztuki, ksi¹¿ek lub innych dóbr materialnych,
4) prowadzenie impresariatu artystycznego,
5) szczególne uwzglêdnienie zagranicznych kontaktów
w zakresie kultury g³ównie z miastami zaprzyjanionymi i partnerskimi,
6) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej i poligraficznej,
7) wiadczenie us³ug fonograficznych, fotograficznych,
filmowych, plastycznych i innych,
8) prowadzenie wypo¿yczalni rekwizytów, sprzêtu technicznego i innego na ustalonych oddzielnie zasadach,
9) organizowanie imprez zleconych (okolicznociowych, rodzinnych i obrzêdowych).
2. Ww. dzia³alnoæ Centrum mo¿e realizowaæ na podstawie zezwoleñ wydanych przez odnone organy w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy.
§8

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Centrum Sprawuje organizator, którym jest Gmina Miejska Tczew.

Centrum dzia³a w oparciu o roczny plan instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokoci
dotacji organizatora.

ROZDZIA£ II
ZADANIA I ZAKRES DZIA£ANIA

ROZDZIA£ III
ZARZ¥DZANIE I ORGANIZACJA

§5

§9

Centrum jest samodzieln¹ instytucj¹ realizuj¹c¹ zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz organizowania i prowadzenia wspó³pracy kulturalnej pomiêdzy
orodkami kultury i owiaty z gminy, powiatu, województwa, kraju i zagranicy dla pomna¿ania wartoci i atrakcyjnoci proponowanych form kulturalnych na terenie Tczewa.

1. Centrum kieruje Dyrektor, którego powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej.
2. Powo³anie Dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.

§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Do podstawowych zadañ Centrum nale¿y:
Organizowanie zespo³owego uczestnictwa w kulturze.
Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê.
Umo¿liwienie realizacji form aktywnoci indywidualnej.
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania wiedz¹ i sztuk¹.
Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a tak¿e rêkodzie³a ludowego i artystycznego.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych.
Organizowanie masowych imprez kulturalnych.
cis³a wspó³praca z innymi instytucjami kultury i placówkami owiatowymi oraz organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi w sferze kultury.
Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona
i udostêpnianie dóbr kultury.
Tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki, muzyki i teatru.
§7

1. Centrum realizuje na podstawie Statutu nastêpuj¹ce
zadania szczegó³owe:
1) organizacja imprez rozrywkowych i artystycznych,
2) wspó³organizacja wi¹t ogólnonarodowych oraz
uroczystoci ogólnomiejskich,

§ 10
Organizacjê wewnêtrzn¹ Centrum okrela regulamin
organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Centrum po
zasiêgniêciu opinii dzia³aj¹cych w nim organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
§ 11
Dyrektor mo¿e powo³aæ Radê Programow¹ jako organ
doradczy.
ROZDZIA£ IV
MAJ¥TEK I FINANSE
§ 12
Centrum jest miejsk¹ instytucj¹ kultury finansowan¹ i
rozliczaj¹c¹ siê zgodnie z zasadami przewidzianymi w
art. 27-29 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr
121, poz. 591 z pón. zm.).
§ 13
Centrum mo¿e prowadziæ eksport i import us³ug o charakterze kulturalnym. Centrum mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ wed³ug ogólnych zasad okrelonych odrêbnymi
przepisami. Dochód z tej dzia³alnoci przeznaczony jest
na cele statutowe Centrum.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 921, 922, 923
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ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 14
Zmiany Statutu dokonywane s¹ trybem w³aciwym dla
jego ustalenia
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UCHWA£A Nr XXXIX/369/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Zasad udzielania stypendiów dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) po zasiêgniêciu opinii Komisji
Edukacji i Komisji Finansowo  Bud¿etowej Rada Miejska
w Tczewie uchwala, co nastêpuje:

4.
5.
6.

7.

§1
Przyjmuje siê Zasady udzielania stypendiów dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów, stanowi¹ce
za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w
Tczewie.

8.
9.

§3
Traci moc uchwa³a Nr IX/87/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski
Zasady udzielania stypendiów
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
1. Kwot¹ przeznaczon¹ w uchwale bud¿etowej na stypendia dysponuje Prezydent Miasta Tczewa.
2. Stypendium mo¿e otrzymaæ uczeñ szko³y podstawowej lub gimnazjum bêd¹cy sta³ym mieszkañcem miasta.
3. Uczeñ mo¿e otrzymaæ stypendium, je¿eli osi¹ga bardzo dobre wyniki w nauce, uzyska co najmniej dobr¹
ocenê z zachowania oraz spe³nia jeden z trzech ni¿ej
wymienionych warunków:
a) rednia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej
5,4 oraz uzyskanie miana laureata ma³ego konkursu
przedmiotowego dla klas V i VI lub zajêcie 1-3 miejsca w 2 innych konkursach, zawodach, turniejach
wojewódzkich,
b) rednia ocen na koniec roku szkolnego, co najmniej
5,2 oraz uzyskanie miana laureata konkursu przedmiotowego na etapie rejonu i zakwalifikowanie siê

10.
11.

13.
14.

do zawodów wojewódzkich lub zajêcie pierwszego miejsca w innych konkursach, turniejach, zawodach wojewódzkich,
c) rednia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej
5,0 oraz uzyskanie miana laureata wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego lub wykazanie siê innymi szczególnymi osi¹gniêciami w nauce, na szczeblu wojewódzkim, krajowym i miêdzynarodowym.
Uczeñ ostatniej klasy szko³y podstawowej lub gimnazjum mo¿e otrzymaæ stypendium pod warunkiem
kontynuowania nauki w szkole wy¿szego szczebla.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawieraæ dane osobowe ucznia oraz opis jego osi¹gniêæ.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium mo¿e wyst¹piæ:
a) dyrektor szko³y,
b) rada szko³y lub rada pedagogiczna,
c) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
Wnioski na specjalnych formularzach, mo¿na sk³adaæ
w terminie 14 dni od zakoñczenia roku szkolnego w
Wydziale Owiaty, Kultury i Sportu (wzór formularza
dostêpny w wydziale). Do wniosku o stypendium dla
ucznia nale¿y do³¹czyæ potwierdzon¹ za zgodnoæ
przez szko³ê kserokopiê wiadectwa ucznia za dany
rok szkolny.
Stypendium przyznaje siê na okres jednego roku
szkolnego tj. na okres od 1 wrzenia do 31 sierpnia.
Wnioski opiniuje komisja powo³ana przez Zarz¹d Miasta Tczewa.
W sk³ad komisji wchodz¹:
a) przedstawiciel Zarz¹du Miasta pe³ni¹cy jednoczenie funkcjê przewodnicz¹cego komisji,
b) przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej w
Tczewie,
c) przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium w Gdañsku.
Komisja wiêkszoci¹ g³osów decyduje o zakwalifikowaniu wniosku i przedstawia swoj¹ opiniê Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta po otrzymaniu opinii komisji:
a) okrela ka¿dorazowo iloæ stypendiów i ich wysokoæ,
b) przyznaje stypendia uczniom.
Z posiedzenia komisji sporz¹dzany jest protokó³.
Wnioskodawcy s¹ powiadamiani na pimie, którym
uczniom przyznane zosta³y stypendia.
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UCHWA£A Nr XXXIX/367/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiana lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68
ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 74, art. 76, art. 209a ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 4 ustawy z
dnia 20 grudnia 1999 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.

 1923 
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Nr 9, poz. 43 zm. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz.
679 z 1997 r. i 1998 r. Nr 106, poz. 668) po zasiêgniêciu
opinii Komisji Finansowo-Bud¿etowej i Komisji Polityki
Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIII/126/99 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 28 padziernika 1999 r. w sprawie okrelania zasad
nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych
oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
Zarz¹d Miasta jest uprawniony po zaopiniowaniu
przez Komisjê Polityki Gospodarczej do zastosowania 70% bonifikaty przy sprzeda¿y przyleg³ej nieruchomoci gruntowej dla w³acicieli lokali okrelonych w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz do zastosowania ratalnej formy p³atnoci na zasadach okrelonych w § 5 ust. 10 pierwotnej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XL/382/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, zm. Dz. U. Nr 86, poz. 958, zm. z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371) w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) po zasiêgniêciu
opinii Zarz¹du Powiatu w Tczewie oraz Komisji Polityki
Gospodarczej i Komisji Finansowo  Bud¿etowej, Rada
Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Drogi wymienione w za³. 1 do niniejszej uchwa³y, zalicza siê do kategorii dróg gminnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
WYKAZ DRÓG GMINNYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ul. W³adys³awa Andersa
ul. Chrystiana Andersena
ul. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego
ul. Stefana Batorego
ul. Boczna
ul. Bosmañska
ul.Tadeusza Boya ¯eleñskiego
ul. Karola Borchardta
ul. Jana Brzechwy
ul. Biskupa Konstantego Dominika
ul. Braci Grimm
ul. Ceglarska
ul. Józefa Che³moñskiego
ul. Ch³odna
ul. Ch³opska
ul. Fryderyka Chopina
ul. Boles³awa Chrobrego
ul. Czerwonego Kapturka
ul. Gen. Henryka D¹browskiego
ul. Dokerów
ul. Dominikañska
ul. Dworzec Suchostrzygi
ul. Adolfa Dygasiñskiego
ul. Dzia³kowa
ul. El¿biety
ul. Fabryczna
ul. Franciszka Fenikowskiego
ul. Flisaków
ul. Aleksandra Fredry
ul. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego
ul. Garncarska
ul. Gryfa Pomorskiego
ul. Hanny Hass
ul. Harcerska
ul. Jaros³awa Iwaszkiewicza
ul. Jasia i Ma³gosi
ul. W³adys³awa Jurgo
ul. Kazimierza Jagielloñczyka
ul. Jana Kasprowicza
ul. Kaszubska
ul. Jana Kiliñskiego
ul. Jana Kochanowskiego
ul. Aleja Kociewska
ul. Hugo Ko³³¹taja
ul. Marii Konopnickiej
ul. Miko³aja Kopernika
ul. Janusza Korczaka
ul. Kocielna
ul. Tadeusza Kociuszki
ul. Wojciecha Kossaka
ul. Kozia
ul. Ignacego Krasiñskiego
ul. Krêta
ul. Królowej Jadwigi
ul. Królowej Bony
ul. Królowej Marysieñki
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Leona Kruczkowskiego
ul. Kubusia Puchatka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
95.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

ul. Janusza Kusociñskiego
ul. Ksiêdza Pasierba
ul. Ksiê¿niczki Dobrawy
ul. Kwiatowa
ul. Lecha
ul. Lipowa
ul. Lotnicza
ul. £azienna
ul. Jacka Malczewskiego
ul. Jana Matejki
ul. Mestwina
ul. Adama Mickiewicza
ul. M³yñska
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Nadbrze¿na
ul. Zofii Na³kowskiej
ul. Niepodleg³oci
ul. Nizinna
ul. Nowa
ul. Obroñców Tczewa
ul. Ogrodowa
ul. Stefana Okrzei
ul. Okrêtowa
ul. W³adys³awa Orkana
ul. Elizy Orzeszkowej
ul. Ignacego Paderewskiego
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Patriotów
ul. Piaskowa
ul. Piotrowo
ul. Plac w. Grzegorza
ul. Plac Hallera
ul. Podgórna
ul. Podmurna
ul. Wincentego Pola
ul. Polna
ul. Po³udniowa
ul. Pó³wiejska
ul. Pomira
ul. Portowców
ul. Prosta
ul. Boles³awa Prusa
ul. Przemys³awa II
ul. Przemys³owa
ul. Juliana Przybosia
ul. Miko³aja Reja
ul. Tadeusza Rejtana
ul. Retmañska
ul. W³adys³awa Reymonta
ul. Rybacka
ul. Rycerska
ul. Sadowa
ul. Ma³gorzaty Samborówny
ul. Saperska
ul. Saperów
ul. Piotra ciegiennego
ul. Henryka Sienkiewicza
ul. W³adys³awa Sikorskiego
ul. Skromna
ul. Juliusza S³owackiego
ul. Sportowa
ul. Leopolda Staffa
ul. Jana Stanis³awskiego
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

ul. Stara
ul. Starowiejska
ul. Stanis³awa Staszica
ul. Stoczniowców
ul. Stroma
ul. Andrzeja Struga
ul. Strzelecka
ul. Wita Stwosza
ul. Suchostrzycka
ul. Ksiêdza Bernarda Sychty
ul. wiêtope³ka
ul. Szko³y Morskiej
ul. Targowa
ul. Kazimierza Tetmajera
ul. Romualda Traugutta
ul. Juliana Tuwima
ul. Warsztatowa
ul. W¹ska
ul. Adama Wa¿yka
ul. Wierzbowa
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Wilcza
ul. Wilana
ul. Stanis³awa Ignacego Witkiewicza
ul. Wodna
ul. Józefa Wybickiego
ul. Wybudowanie
ul. Leona Wyczó³kowskiego
ul. Stanis³awa Wyspiañskiego
ul. Wyzwolenia
ul. Za Dworcem
ul. Gabrieli Zapolskiej
ul. Za Portem
ul. Zielona
ul. Stefana ¯eromskiego
ul. ¯u³awska
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UCHWA£A Nr XXVII/172/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie przed³u¿enia funkcjonowania Zespo³u Szkó³
Publicznych w Osieku.
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 23 marca 2001 r. o
zmianie ustawy o systemie owiaty, ustawy  Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy  Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111,
poz. 1194), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1996 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz po uzyskaniu
zgody Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdañsku z dnia
29 listopada 2001 r., Rada Gminy w Osieku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Przed³u¿a siê funkcjonowanie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Osieku do dnia 31 sierpnia 2003 r.
§2
W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
 Publiczna Szko³a Podstawowa w Osieku,
 Publiczne Gimnazjum w Osieku.

 1925 
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§3

Jednostka dzia³a na podstawie Aktu Za³o¿ycielskiego i
Statutu Zespo³u Szkó³ Publicznych w Osieku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Eggert

§4
Jednostk¹ kieruje Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych
oraz g³ówny ksiêgowy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2001 r.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Eggert
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UCHWA£A N r XXVII/175/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie przyjêcia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z
1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Na terenie gminy Osiek ustala siê:
1) 20 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
2) 8 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
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UCHWA£A Nr XXVII/177/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdañsku oraz narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowê
oczyszczalni cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹ w
Osieku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 76 z pón. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Postanawia siê zaci¹gn¹æ na 2003 r. rok po¿yczkê w
wysokoci 1.000.000 z³ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku
oraz 700.000 z³ z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowê gminnej oczyszczalni cieków w
Osieku wraz z budow¹ kanalizacji sanitarnej w Osieku.
§2
Po¿yczkê, o której mowa w § 1 zostanie sp³acona z
przysz³ych dochodów bud¿etu gminy uzyskanych z wp³ywów podatkowych oraz dochodów z mienia komunalnego.
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Osiek do podjêcia czynnoci formalno-prawnych zwi¹zanych z realizacj¹ postanowienia o którym mowa w § 1.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Eggert

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/133/93 Rady Gminy w
Osieku z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie przyjêcia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
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§3

UCHWA£A Nr XXVIII/189/2001
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 26 padziernika 2001 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Chojnickiego.

§4

Na podstawie art. 5 a, art. 9 ust. 3 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
Nr 67, poz. 329 z 1996 r., z pón. zm.) oraz art. 2 ust. 3 i

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 928, 929
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art. 10 a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r.
Nr 12 poz. 96, z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Chojnickiego obejmuj¹cy licea profilowane i szko³y zawodowe, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/189/2001
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 26 padziernika 2001 r.
PLAN SIECI SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
W POWIECIE CHOJNICKIM
1. Licea profilowane zostan¹ z dniem 1 wrzenia 2002 r.
utworzone w:
a) Zespole Szkó³ w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6,
b) Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w
Chojnicach, ul. Dworcowa 1,
c) Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Chojnicach, ul.
Kocierska 11,
d) Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Chojnicach, ul.
Angowicka 45,
e) Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 3 w Chojnicach, ul.
Sukienników 13,
f) II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Chojnicach, ul. wiêtope³ka 1,
g) Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Czersku, ul. Szkolna 3,
h) Kaszubskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Brusach,
ul. Ogrodowa 2,
i) Katolickim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Chojnicach, ul. Grunwaldzka 1,
j) Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Chojnicach,
ul. wiêtope³ka 3.
2. Szko³y Zawodowe zostan¹ z dniem 1 wrzenia 2002 r.
utworzone w:
a) Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Chojnicach, ul.
Kocierska 11,
b) Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Chojnicach, ul.
Angowicka 45,
c) Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 3 w Chojnicach, ul.
Sukienników 13,
d) Zespole Szkó³ Zawodowych w Malachinie,
e) Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brusach, ul. Ogrodowa 2,
f) Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8.

929
UCHWA£A Nr XL/636/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek Nr 190/5, 190/6,
190/7, 190/8 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.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, 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.: Dz. U. 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 Zukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 190/5, 190/6, 190/7, 190/8 we
wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr:190/5, 190/6, 190/7,
190/8 we wsi Leno, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów 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 krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 1MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 01 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny.
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,
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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 (jt Dz. U. Nr 71 z 2000 r poz 838 ze
zmianami). 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, 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. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
do 2 mieszkañ, wolnostoj¹cych. 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.
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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 13,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
E) Ustala siê wymóg usytuowania kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych równolegle do granicy z terenem 01 KW.
F) Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a
granicami terenu (pó³nocn¹ i po³udniow¹) wprowadziæ biogrupy zieleni krajobrazowej (jak oznaczono
na rysunku planu).
£¹cznie tereny zieleni winna stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego
inwestycj¹.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 KW
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej,ci¹g
pieszo  jezdny; szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu.
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach
12 m x 12 m (jak na rysunku planu).
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury techniczne.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1MN z ci¹gu pieszo  jezdnego 01 KW.
B) W obrêbie dzia³ek budowlanych w terenie1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika
minimum: 2 mp/mieszkanie.
4. 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 1 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu 02 KW: do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe), lub do kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe 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.
5. 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 ustala siê
granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
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C) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej.
6. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN w wysokoci 30,00%,
B) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02 KW w wysokoci 0,00%.
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 Zukowie,
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
niniejszymi 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 Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego Nr 2, poz. 6 z 1992 r. wraz z
póniejszymi zmianami, 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
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UCHWA£A Nr XL/635/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki Nr 163 we wsi
Glincz, 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.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,

Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, 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.: Dz. U. 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 Zukowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 163 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje czêæ dzia³ki Nr 163 we wsi Glincz, gmina Zukowo, w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów 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,
 przeznaczenie terenów: 1 MU, 2 MU  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi, 3 T  trafostacja; 01K- komunikacja publiczna, poszerzenie
drogi przyleg³ej, 02 KW  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 03 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy.
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,

 1929 

Poz. 930

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 budowlanej lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹),
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 (jt Dz. U. Nr 71 z 2000 r poz 838 ze zmianami). 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.
§3

2.

3.

4.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem: 1 MU
i 2 MU przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach
mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny,
 rzemios³o us³ugowe (w tym zak³ady obs³ugi lub napraw samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie).
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospodarczych 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 terenu 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

5.
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C) Maksymalny procent zabudowy: 40%
D) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°45°, maksymalna wysokoæ budynków: 11,00 m,
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
E) Usytuowanie kalenicy budynków: kalenica g³ówna
budynków mieszkalnych (najd³u¿sza) równoleg³a do
granicy z terenem 02 KW.
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 dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹).
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 T przeznacza siê na lokalizacjê trafostacji.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
A) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
C) Maksymalny procent zabudowy: 80%
D) Wymagana forma zabudowy: dach dwuspadowy o
spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ
budynków: 5,00 m, poziom posadowienia parteru 
nie ustala siê
E) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Teren przeznacza siê do poszerzenia drogi gminnej,
przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu; dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 02 KW
i 03 KW przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
A) 02 KW  ulica dojazdowa kategorii D, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m (jak na rysunku planu), ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m; dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) 03 KW  ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 3 m (jak na rysunku planu); nawierzchnia nieutwardzona; dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1MU i 2 MU z
ulicy 02 KW.
B) Dojazd do terenu 3 T od ulicy przyleg³ej do terenu
od strony po³udniowej, przez teren 02 K.
C) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych w terenach 1 MU i 2MU:
 w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników: minimum 2
mp/mieszkanie oraz 3 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug.
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6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej:
do zbiorników szczelnych, bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. W momencie realizacji kanalizacji sanitarnej budynki pod³¹czyæ do
kanalizacji sanitarnej, a zbiorniki bezodp³ywowe
zlikwidowaæ.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MU, 2 MU i 3 T  z dachów budynków w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych, z
placów i parkingów do kanalizacji deszczowej, po
oczyszczeniu z olejów i osadów
 dla terenu 01 K i 03 KW  w obrêbie terenu
 dla terenu 02 KW  do kanalizacji deszczowej w
tej ulicy a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe) lub odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych
lub do odbiornika 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 odpadów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego 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 ustala siê granice terenów podlegaj¹cych ochronie.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MU, 2 MU  w wysokoci 30,00%
B) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 T, 01 K, 02 KW, 03 KW  w wysokoci 0,00%.

4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszymi 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 Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego Nr 2, poz. 6 z 1992 r. wraz z
póniejszymi zmianami, 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

931
UCHWA£A Nr XL/634/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki Nr 102 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo.

USTALENIA KOÑCOWE

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.: Dz. U. 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, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w Zukowie uchwala, co
nastêpuje:

§4

§1

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,

1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki Nr 102 we wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki Nr 102 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo, w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 1000, 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,
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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 krajobrazowa,
 pas techniczny,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 3 MR  zabudowa
zagrodowa; 01K, 02 K  komunikacja publiczna 
tereny do poszerzenia dróg przyleg³ych; 03 KW 
komunikacja, ulica dojazdowa; 04 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy.
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 budowlanej lub dzia³ek objêtych
inwestycj¹,
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. Nr 71 z 2000 r. 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 gmi-
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ny), 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 plany symbolami: 1 MN,
2 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych do 2 mieszkañ.
Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ terenu 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: 11,00 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) Ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego drzewostanu.
Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi £¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego jedn¹ inwestycj¹).
G)W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
pasa technicznego o szerokoci 3 m wzd³u¿ istniej¹cego wodoci¹gu  po 1,5 m z ka¿dej strony wodoci¹gu (oznaczonego na rysunku planu).
W pasie technicznym ustala siê zakaz nasadzeñ
drzew i zapewnienie dostêpnoci dla celów technicznych.
2. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 3 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
oraz gara¿y.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
B) nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
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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: 11,00 m, poziom
posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku). Dla
pozosta³ych budynków formy zabudowy nie ustala
siê
E) Usytuowanie kalenicy budynków: nie ustala siê
F) Ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego drzewostanu. £¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01 K i
02 K, przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
A) Teren 01 K  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
przyleg³ej od strony zachodniej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej.
B) Teren 02 K  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
przyleg³ej od strony po³udniowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03 KW,
04 KW przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
A) Teren 03 KW: ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8 m, jak na rysunku planu.
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania, o wymiarach jak na rysunku planu; nawierzchnia utwardzona; w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
B) Teren 04 KW  ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 4 m, jak na rysunku planu; w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia terenu nieutwardzona.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN i 2 MN  z
ulicy przyleg³ej do terenu od strony zachodniej przez
teren 01 K, oraz z ci¹gu pieszo  jezdnego 03 KW.
B) Dojazd do terenu 3 MR  z ulicy przyleg³ej do terenu
od strony po³udniowej, przez teren 02 K.
C) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w
obrêbie terenu objêtego inwestycj¹) w terenach 1
MN, 2 MN oraz 3 MR zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej:
do zbiorników szczelnych, bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. W momencie realizacji kanalizacji sanitarnej budynki pod³¹czyæ do
kanalizacji sanitarnej, a zbiorniki bezodp³ywowe
zlikwidowaæ.

C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów: 1 MN, 2 MN i 3 MR  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenów: 01 K, 02 K, 04 KW  w obrêbie terenów
 dla terenu 03 KW  do kanalizacji deszczowej w
tym terenie a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez studnie osadowe, z oczyszczeniem wód z
osadów i olejów))
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.
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego 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 ustala siê granice terenów podlegaj¹cych ochronie.
C) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN i 2 MN  w wysokoci 30%,
B) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
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 Zukowie,
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
niniejszymi 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 Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego Nr 2, poz. 6 z 1992 r. wraz z
póniejszymi zmianami, w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
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§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

932
UCHWA£A Nr XL/644/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki Nr 41/6 we wsi Niestêpowo, 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.: Dz. U. 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, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w Zukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki Nr 41/6 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki Nr 41/6 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów 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 ryusnku 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,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 przeznaczenie terenów: 1 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi.

Dziennik Urzêdowy
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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.
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) 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),
6) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
7) 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.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 1 MU,
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny,
 gastronomia,
 us³ugi administracyjne i biurowe.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (z jednym mieszkaniem). Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
B) maksymalny procent zabudowy: 30%
C) Wymagane formy zabudowy: budynki parterowe z
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poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków
12,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m
nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia
do budynku); dla pozosta³ych budynków: nie ustala siê.
D) Usytuowanie kalenicy- nie ustala siê.
E) Tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do terenu  z ulic przyleg³ych do terenu od
strony pó³nocnej i wschodniej
B) W obrêbie terenu zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie i minimum 2 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,
w obrêbie terenu.
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.
Ustalenia 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 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
B) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie, linii rozgraniczaj¹cych ulic i terenów infrastruktury technicznej
ani linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci 30,00%.
USTALENIA KOÑCOWE

§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 Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego Nr 2, poz. 6 z 1992 r. wraz z
póniejszymi zmianami, 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

933
UCHWA£A Nr XL/645/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek Nr 39/23, 39/24 we
wsi Sulmin, 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.: Dz. U. 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, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w Zukowie uchwala, co
nastêpuje:

§4

§1

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 Zukowie,
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
niniejszymi planem.

1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek Nr 39/23, 39/24 we wsi Sulmin,
gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek Nr 39/23 i 39/24 we wsi
Sulmin, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na
Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów 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:
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 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce o ró¿nych funkcjach i zasadach
zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 01 KW  droga wewnêtrzna,
ci¹g pieszo  jezdny.
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.
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) 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),
6) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach, wiatach,
7) 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.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych,
do dwóch mieszkañ. Dopuszcza siê budowê gara¿y
oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
A) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
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C) Dopuszczalny procent zabudowy: 30%
D) Warunkiem zabudowy dzia³ek jest prawne zapewnienie s³u¿ebnoci drogi dojazdowej do dzia³ek (w
obrêbie dzia³ki Nr 39/22).
E) Wymagane formy zabudowy: budynki parterowe z
poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków
12,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m
nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia
do budynku).
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 KW
przeznacza siê na funkcje drogi wewnêtrznej  teren
przeznaczony jest do poszerzenia wydzielonej drogi
(dzia³ka Nr 39/22), przyleg³ej od strony wschodniej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu, nawierzchnia utwardzona.
Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1MN przez teren
01 KW, z drogi przyleg³ej do terenu 01 KW od strony
wschodniej (dzia³ki Nr 39/22).
B) W obrêbie dzia³ek budowlanych w terenie 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych. W momencie realizacji kanalizacji sanitarnej budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu 01 KW: powierzchniowo, do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej.
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.
Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego 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 powierzchniowej Straszyn.
B) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Otomiñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla terenu obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego
Nr 5/94 i Nr 11/98.
C) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
D) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej.
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6. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN  w wysokoci 30,00%
B) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01 KW  w wysokoci 0,00%.
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 Zukowie,
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
niniejszymi 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 Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego Nr 2, poz. 6 z 1992 r. wraz z
póniejszymi zmianami, 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, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXXIX/402/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y oraz kontroli przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.: Nr
34, poz. 184 z 1984 r., Nr 33, poz. 180 z 1987 r., Nr 35, poz.
192 z 1989 r., Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431 z 1990 r., Nr

73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419 z 1991 r., Nr 40, poz. 184 z
1993 r., Nr 127, poz. 593 z 1996 r., Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770 z 1997 r., Nr 106, poz. 668 z
1998 r., Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 z 2000 r., Nr
60, poz. 610 z 2001 r.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.  t.j. ze zm.: Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1996 r., Nr 9,
poz. 43, Nr 103, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 106, poz. 679 z 1997 r., Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 z 1998 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 2000 r., Nr 45, poz. 497 z 2001 r.) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIX/402/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
Szczegó³owe zasady wydawania
i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz
kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
I. Zasady wydawania zezwoleñ.
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na
miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y sk³ada siê w
Biurze Obs³ugi Petenta w Urzêdzie Miejskim w Starogardzie Gdañskim.
2. Wniosek powinien zawieraæ:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego,
c) wskazanie rodzajów napojów alkoholwych,
d) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych,
e) podpis przedsiêbiorcy albo uprawnionej osoby
(osób) do reprezentowania przedsiêbiorcy.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) kserokopie: zawiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej lub aktualnego odpisu
z w³aciwego rejestru, potwierdzone za zgodnoæ
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z orygina³em przez pracownika Biura Obs³ugi Petenta przyjmuj¹cego wniosek,
b) kserokopiê decyzji albo postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdañskim o wyra¿eniu zgody na sprzeda¿ lub podawanie napojów alkoholowych w lokalu wskazanym w
treci wniosku, potwierdzone za zgodnoæ z orygina³em przez pracownika Biura Obs³ugi Petenta
przyjmuj¹cego wniosek.
Po z³o¿eniu wniosku przeprowadza siê wizjê w miejscu sprzeda¿y pod k¹tem zgodnoci usytuowania
punktu i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych
okrelonych przez Radê Miejsk¹ Starogardu Gdañskiego odrêbn¹ uchwa³¹.
Zebrany materia³ przedk³ada siê na posiedzenie Zarz¹du Miejskiego celem wydania opinii w formie postanowienia.
Po otrzymaniu opinii Zarz¹du Miejskiego, Prezydent
Miasta wydaje zezwolenie albo decyzjê o odmowie
wydania zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y.
Zezwolenia wydaje siê oddzielnie na nastêpuj¹ce rodzaje napojów:
a) do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwo,
b) powy¿ej 4,5% do 18% zawartoci alkoholu,
c) powy¿ej 18% zawartoci alkoholu.
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
wydaje siê na okres 2 lat, za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na okres 4 lat.
Na sprzeda¿ napojów alkoholowych przedsiêbiorcom
posiadaj¹cym zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych mog¹ byæ wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje siê przepisów art. 18 ust. 2
i ust. 5-8 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Zezwolenia wydawane
s¹ na okres do 2 dni.
Przedsiêbiorcom, których dzia³alnoæ polega na organizacji przyjêæ, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych mog¹ byæ wydawane na okres do 2 lat.
Do zezwoleñ tych nie stosuje siê przepisów art. 18
ust. 2 i 5 oraz ust. 8 pkt 1 i 3 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Zezwolenie oprócz elementów okrelonych w art. 107
k.p.a. zawiera:
a) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych,
b) pouczenie o wniesieniu op³aty w terminie do 31
stycznia danego roku i pisemnego owiadczenia o
wartoci sprzeda¿y napojów alkoholowych w roku
poprzednim,
c) przypomnienie o ustawowym zakazie sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom poni¿ej 18-go roku
¿ycia i sankcji cofniêcia zezwolenia w przypadku
naruszenia tego prawa.
W ka¿dym punkcie sprzeda¿y napojów alkoholowych
winny byæ umieszczone w widocznym miejscu informacje o:
a) rodzaju posiadanych zezwoleñ,
b) ustawowym zakazie sprzeda¿y alkoholu osbom nieletnim, nietrzewym, na kredyt lub pod zastaw,
c) szkodliwoci alkoholu dla zdrowia,
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d) zakazie spo¿ywania alkoholu w miejscu sprzeda¿y, jeli to jest punkt sprzeda¿y na wynos,
e) zakazie sprzeda¿y alkoholu na wynos i wnoszenia alkoholu, jeli to jest lokal gastronomiczny
13. Dla wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych prowadzi siê:
a) rejestr wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y,
b) rejestr wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
c) rejestr wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów w miejscu organizowanych zabaw, uroczystoci i imprez na wolnym powietrzu,
d) rejestr wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych przedsiêbiorcom organizuj¹cym przyjêcia.
14. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
wpisane do rejestrów s¹ numerowane w obrêbie
roku kalendarzowego pocz¹wszy od numeru 1.
II. Zasady cofania zezwoleñ
1. Zezwolenie cofa siê, je¿eli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, potwierdzone w szczególnoci:
a) protokó³em Policji,
b) protokó³em z kontroli dokonanej przez Komisjê
do kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
c) protokó³em w³aciwego organu kontroli pañstwowej, np.: Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Urzêdu Skarbowego, Urzêdu Kontroli Skarbowej, orzeczeniem s¹du i in.
2. W postêpowaniu administracyjnym przy cofniêciu
zezwolenia nale¿y uwzglêdniæ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
3. W przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 6
pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi cofniêcie zezwolenia wymaga zasiêgniêcia opinii Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
III.Kontrola przedsiêbiorców prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych.
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty prowadz¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y.
2. Kontrolê przeprowadzaj¹ cz³onkowie Komisji do kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
3. Zakres kontroli obejmuje:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem,
b) przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwa³ach
gminnych,
d) przestrzeganie porz¹dku publicznego wokó³
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
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e) przestrzeganie ustawowego zakazu sprzeda¿y i podawania napojów alkohlowych osobom nieletnim i
nietrzewym,
f) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania
napojów alkoholowych.
Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
a) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu, lokalu lub
ich czêci w takich dniach i godzinach w jakich jest
prowadzona dzia³alnoæ,
b) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz okazania zezwoleñ.
Czynnoci kontrolnych dokonuje siê w obecnoci kontrolowanego, osoby zastêpuj¹cej kontrolowanego lub
przez niego zatrudnionej.
Przedsiêbiorca kontrolowany zobowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który z wnioskami niezw³ocznie przekazuje siê do organu wydaj¹cego zezwolenie. W treci protokó³u kontroluj¹cy, w przypadku stwierdzonych uchybieñ, wyznaczaj¹ jednostce kontrolowanej ich usuniêcie w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokó³u.
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UCHWA£A Nr XXXIX/403/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdañski miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 ze zm.: Nr 34, poz. 184 z 1984 r., Nr 33, poz. 180
z 1987 r., Nr 35, poz. 192 z 1989 r., Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431 z 1990 r., Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419 z 1991
r., Nr 40, poz. 184 z 1993 r., Nr 127, poz. 593 z 1996 r., Nr
88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770 z 1997 r.,
Nr 106, poz. 668 z 1998 r., Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz.
1268 z 2000 r., Nr 60, poz. 610 z 2001 r.) oraz art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.-tekst jednolity ze zmianami: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622 z 1996 r., Nr 9, poz. 43, Nr 103, poz. 775, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679 z 1997 r.,
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 1998 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 2000 r., Nr 45, poz. 497
z 2001 r.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdañski miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki ich sprzeda¿y oraz ustala liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.

§2
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y albo poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta w trybie
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i uchwa³y
Rady Miejskiej w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na
miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y.
§3
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
4,5% alkoholu i piwa do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê:
1) w sklepach spo¿ywczych,
2) na stoiskach spo¿ywczych w sklepach spo¿ywczo
przemys³owych,
3) w kioskach spo¿ywczych,
4) w sklepach bran¿owych z napojami alkoholowymi.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
4,5% alkoholu i piwa do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê:
1) w lokalach gastronomicznych, a w szczególnoci:
2) w piwiarniach, barach piwnych i pijalniach piwa,
3) w kawiarniach.
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e odbywaæ
siê:
1) w sklepach spo¿ywczych,
2) na stoiskach spo¿ywczych w sklepach spo¿ywczo
przemys³owych,
3) na wydzielonych stoiskach w innych placówkach
handlowych.
4. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w:
1) lokalach gastronomicznych, a w szczególnoci w restauracjach, gospodach, zajazdach, kawiarniach,
barach z wyj¹tkiem barów mlecznych,
2) cukierniach i winiarniach (w placówkach tych napoje zawieraj¹ce powy¿ej 18% alkoholu, z wyj¹tkiem
koniaków i likierów, mog¹ byæ podawane do spo¿ycia wy³¹cznie w postaci drinków i koktajli).
§4
Wyznacza siê nastêpuj¹ce miejsca, gdzie mo¿e siê odbywaæ sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu, za jednorazowym zezwoleniem wydanym podmiotom okrelonym w art. 181 ust. 1
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi:
1) ul. Jagie³³y (teren tzw. Piekie³ek),
2) ul. Mickiewicza (teren Stada Ogierów Skarbu Pañstwa),
3) ul. Mickiewicza (teren Kurkowego Bractwa Strzeleckiego),
4) ul. Rynek.
§5
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych nie mo¿e odbywaæ
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siê w najbli¿szej okolicy szkó³, placówek owiatowych,
placówek pomocy spo³ecznej i obiektów kultu religijnego.
2. Przez najbli¿sz¹ okolicê podmiotów okrelonych w
ust. 1 nale¿y rozumieæ obszar mierzony od granicy
obiektu, zamkniêty trwa³¹ przeszkod¹ o charakterze faktycznym, tak¹ jak krawêd jezdni, zabudowa, która ze
wzglêdu na swój charakter uniemo¿liwia dostêp oraz
kontakt wzrokowy i g³osowy, mur bez przejæ oraz ciek
wodny bez bliskich przepraw.
§6
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia:
1) poza miejscem sprzeda¿y  100,
2) w miejscu sprzeda¿y i podawania  50.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Prezydentowi Miasta.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr V/60/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad i miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
warunków ich sprzeda¿y na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdañski oraz Uchwa³a Nr XXXVIII/285/97 Rady
Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 21 lutego 1997 r.
w sprawie zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

936
UCHWA£A Nr XXXIX/404/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Juliusza S³owackiego w Starogardzie Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220) i
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm.: Dz. U.
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz.
943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr
120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz.
1194, Nr 144, poz. 1615) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Uchwale Nr V/52/99 Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 4 im.
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Juliusza S³owackiego przy al. Jana Paw³a II Nr 6 w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 98,
poz. 850) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule uchwa³y cyfrê 6 zastêpuje siê cyfr¹ 4,
2) w § 1 ust. 2:
a) pkt 1 skrela siê ppkt 38, 45, 49, 64,
b) pkt 2 dodaje siê ppkt 3 w brzmieniu: 3. Pelpliñska  Nr parzyste od 24 do koñca, Nr nieparzyste
od 19 do koñca.
2. Uczniowie bêd¹cy w dniu 1 wrzenia 2002 r. uczniami
klas II  VI, zamieszkuj¹cy przy ulicach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a  b, mog¹ kontynuowaæ naukê i
koñczyæ Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ Nr 4. Dla celów ewidencji dzieci uczniowie ci realizuj¹ obowi¹zek
szkolny w obwodzie Publicznej Szko³y Podstawowej
Nr 4 w Starogardzie Gdañskim.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr XXXIX/405/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220) i
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm.: Dz. U.
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz.
943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr
120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz.
1194, Nr 144, poz. 1615) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Uchwale Nr V/50/99 Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 2 im.
Marii Konopnickiej przy ul. Jana III Sobieskiego 6A w
Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 98, poz. 848) w § 1 ust. 2:
1) pkt 1 dodaje siê:
a) po ppkt 12 ppkt 12a w brzmieniu: 12a. Ks. Szumana Henryka  osiedle,
b) po ppkt 19 ppkt 19a w brzmieniu: 19a. Pomorska,
2) pkt 2 dodaje siê ppkt 3 w brzmieniu: 3. Pelpliñska 
Nr 1  17 i 2  22.
2. Uczniowie bêd¹cy w dniu 1 wrzenia 2002 r. uczniami
klas II  VI, zamieszkuj¹cy przy ulicach, o których mowa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 937, 938, 939, 940
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w ust. 1 pkt 1 i 2, mog¹ kontynuowaæ naukê i koñczyæ
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ Nr 4 im. Juliusza S³owackiego przy Al. Jana Paw³a II Nr 4 w Starogardzie
Gdañskim. Dla celów ewidencji dzieci uczniowie ci realizuj¹ obowi¹zek szkolny w obwodzie Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 4 w Starogardzie Gdañskim.

kiego 1 w Nowym Stawie, bêd¹cego w wieczystym u¿ytkowaniu Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w
Nowym Stawie (dzia³ka Nr 6/2 o pow. 3795 m2, obrêb 5
miasto Nowy Staw) do spo¿ycia na miejscu napojów alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% zawartoci alkoholu
oraz piwa.

§2

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.

§3

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr 564/XLI/02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Województwa Pomorskiego z tytu³u wykonania bud¿etu województwa za 2001 rok.
Na podstawie art. 18, pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590) Sejmik Województwa Pomorskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Województwa Pomorskiego z tytu³u wykonania bud¿etu województwa za
2001 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Pomorskiego
G. Grzelak
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UCHWA£A Nr 279/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Nowy Staw
miejsc do spo¿ycia napojów alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwa w miejscu
sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U z 1982 r. Nr 35, poz.
230 z póniejszymi zmianami)  Rada Miejska w Nowym
Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê teren parku po³o¿onego przy ul. S³owac-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowym Stawie
J. Kasyna
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UCHWA£A Nr XLVIII/1444/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/797/2000 Rady
Miasta Gdañska z dnia 28 wrzenia 2000 roku w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdañska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych op³at.
Na podstawie 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. 13 ust. 2 pkt 4 i ust. 2a i 2b ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838, zm. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr
125, poz. 1371), § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 3, § 5, § 6
pkt 1, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzenia
op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51 z 2000 r., poz. 608) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/797/2000 Rady Miasta Gdañska z
dnia 28 wrzenia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na terenie Miasta Gdañska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych op³at, zmienionej uchwa³¹ Nr XXXII/1018/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia 22 lutego 2001 roku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 1 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Wprowadza siê na drogach publicznych na terenie
Miasta Gdañska, na obszarach oznaczonych w za³¹czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y, op³aty jednorazowe za parkowanie pojazdów samochodowych, których wysokoæ ustala siê w sposób nastêpuj¹cy:
1) op³ata podstawowa (za parkowanie do 1 godziny)  2,00 z³,
2) op³ata minimalna (za parkowanie do 15 minut) 
0,50 z³,
3) op³ata za ka¿de kolejne rozpoczête 3 minuty parkowania  0,10 z³,

Poz. 940, 941
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2) W § 1 dodaje siê ust. 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
3. Wprowadza siê na drogach publicznych na obszarach oznaczonych w za³¹cznikach Nr 1 i 2, z wy³¹czeniem obszaru G³ównego Miasta, miesiêczne
op³aty abonamentowe w wysokoci 160 z³.
3) W § 2 dodaje siê ust. 6 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Op³aty abonamentowe, o których mowa w § 1 ust. 3
niniejszej uchwa³y pobiera siê za parkowanie na wyznaczonych, niestrze¿onych, ogólnodostêpnych miejscach postojowych:
 w dni robocze  od godz. od 9 00 do 19 00
 w soboty  od godz. 9 30 do 16 00 
4) W § 3 dodaje siê pkt 5 i 6 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
5) kieruj¹cych, podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych, pojazdami s³u¿bowymi Urzêdu Miejskiego w Gdansku i Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku wyposa¿onymi w identyfikatory wydawane
przez Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
6) kieruj¹cych pojazdami przedstawicielstw pañstw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC,
5) W § 4 ust. 1 pkt e) otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
e) kieruj¹cych, podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych, pojazdami s³u¿bowymi Urzêdu Miejskiego w Gdañsku i Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku wyposa¿onymi w identyfikatory wydawane
przez Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku 
6) W § 5 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1.Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1
niniejszej uchwa³y za korzystanie z wyznaczonych,
ogólnodostêpnych miejsc postojowych, okrelonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa³y, wnosi siê z
góry poprzez uiszczenie op³aty w parkomacie (urz¹dzeniu kasuj¹co-rejestruj¹cym wydaj¹cym bilet
parkomatowy potwierdzaj¹cy dokonanie op³aty) za
pomoc¹ standardowych monet 10, 20, 50 groszowych lub 1, 2, 5 z³otowych (z wy³¹czeniem monet
okolicznociowych) lub poprzez uiszczenie op³aty
za pomoc¹ wielofunkcyjnych kart elektronicznych.
7) W § 5 ust. 3 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
3. Op³aty abonamentowe, okrelone w § 1 ust. 2 niniejszej uchwa³y, za parkowanie na drogach publicznych wnosi siê w siedzibie Stra¿y Miejskiej, a op³aty abonamentowe okrelone w § 1 ust. 3 wnosi siê
w siedzibie Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku, w
zamian za otrzymanie karty abonamentowej.
8) W § 5 dodaje siê ust. 9 i 10 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
9. W przypadku braku mo¿liwoci dokonania kontroli, o której mowa w ust. 6 kierowca na wezwanie
kontrolera jest obowi¹zany do okazania osobie
kontroluj¹cej dokumentu potwierdzaj¹cego uiszczenie wymaganej op³aty lub wykazuj¹cego uprawnienie do stosowania zerowej stawki op³aty w celu
umo¿liwienia weryfikacji dokumentu.
10. Wykupienie karty abonamentowej lub posiadanie
identyfikatora i umieszczenie ich zgodnie z ust. 6
upowa¿nia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym, postoju pojazdu samochodowego na p³atnym miejscu postojowym w wyznaczonym obszarze, lecz nie uprawnia do zastrzegania sta³ego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeñ z tytu³u braku wolnych miejsc postojowych.
9) § 6 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty, o której

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mowa w § 1 niniejszej uchwa³y pobiera siê karê pieniê¿n¹ w wysokoci okrelonej w za³¹czniku do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 838 z pón. zm.).
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku i w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr XLVIII/1445/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za usuwanie i parkowanie usuniêtych pojazdów na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 r.) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
98, poz. 602, zm. z 1997 r. Nr 160, poz. 1086, Nr 123, poz.
779, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz.
483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela wysokoæ op³at za usuwanie pojazdów i parkowanie usuniêtych pojazdów na terenie miasta Gdañska jakie bêd¹ pobierane od w³acicieli lub dysponentów pojazdów w sytuacjach okrelonych ustaw¹ z
dnia 20 czerwca 1997 rok Prawo o ruchu drogowym:
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za:
1. Za³adunek i roz³adunek pojazdu celem jego transportu:
a) pojazd jednoladowy
30,00 z³
b) samochód osobowy i dostawczy, przyczepa, naczepa
50,00 z³
c) samochód ciê¿arowy
100,00 z³
2. Utrudnienia
45,00 z³
3. Transport pojazdu (z³/km):
a) pojazd jednoladowy
4,50 z³/km
b) samochód osobowy i dostawczy, przyczepa, naczepa
4,50 z³/km
c) samochód ciê¿arowy
8,00 z³/km
4. Us³ugi parkingowe (stawka za 1 dobê)
a) pojazd jednoladowy
6,00 z³
b) samochód osobowy i dostawczy, przyczepa, naczepa
14,00 z³
c) samochód ciê¿arowy
30,00 z³
5. Czynnoci zdawczo-odbiorcze
8,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3
1. W przypadku za³adunku i roz³adunku pojazdów o których mowa w § 2 ust. 1 pozostawionych poza pasem
ruchu drogowego op³aty ustalone niniejsz¹ uchwa³¹
wzrastaj¹ o 50%.
2. Zwiêkszenie op³aty, o której mowa w ust. 1 potwierdzaj¹ na pimie w³aciwe s³u¿by wydaj¹ce dyspozycjê
usuniêcia pojazdu.
§4
Wysokoæ op³at o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 niniejszej uchwa³y w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz w niedzielê i dni wi¹teczne podwy¿sza siê o 50%
§5
Wysokoæ op³at ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹ podane
s¹ w kwotach brutto uwzglêdniaj¹cych podatek VAT.
§6
Granic¹ obowi¹zywania wysokoci op³at o których
mowa w § 1 s¹ granice administracyjne Miasta Gdañska.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w prasie lokalnej oraz
Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

942
UCHWA£A Nr XXVIII/321/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czeczewo,
czêæ dzia³ki Nr 174/10, w gminie Przodkowo.
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 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas istniej¹c¹ zlewniê mleka i teren upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê us³ugow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
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U  zabudowa us³ugowa (us³ugi nieuci¹¿liwe):
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20°-45°),
 powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), pas terenu o szer. 2 m
przy krawêdzi oczka wodnego zadrzewiæ i zakrzewiæ,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN,
 8 m od krawêdzi istniej¹cej drogi powiatowej Nr
10209.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, spójnej z
oczyszczalni¹ w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹
odpowiadaæ wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Przodkowie,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady sta³e winny
byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych
w miejscu ich wytwarzania, gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie posesji i zagospodarowywane przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej Nr 10209,
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ naka-
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zy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej
ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja Nr
O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.,
 ze wzglêdu na obecnoæ gruntów o zmiennej przepuszczalnoci i ma³ej nonoci, przed posadowieniem
obiektów wskazane jest przeprowadzenie badañ wodno gruntowych,
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zabudowê us³ugow¹.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 18 i 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada Gminy
Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za ka¿dy odpis, kserokopiê dokumentów wynikaj¹cych z wykonania zadañ
publicznych organów samorz¹dowych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Gminy w
wysokoci 1,00 z³ od ka¿dej strony.
§2
Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Tuchomiu, z chwil¹ z³o¿enia wniosku o
wykonanie czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
§3

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod us³ugi na 30%.

§4

§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik
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UCHWA£A Nr XXXIII/374/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych.
Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U Nr 95, poz. 602 i Nr
160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w
Czersku, zgodnie z wnioskiem Burmistrza, utworzyæ na
terenie Gminy 4 okrêgi wyborcze.

§6

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

Granice okrêgów wyborczych i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu okrela za³¹cznik do
uchwa³y.

943

§4

UCHWA£A Nr XXV/198/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych.

§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu
Traci moc uchwa³a Zarz¹du Miejskiego Nr 186/251/98
z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie podzia³u miasta i
gminy Czersk na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym
okrêgu (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 52, poz. 228).
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§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/374/02
z dnia 7 czerwca 2002 r.

Granice okrêgów wyborczych i numery oraz liczba wybieranych radnych

Nr okrêgu
wyborczego

1

2

3

4

Granica Okrêgu Wyborczego
Czersk ulice:
Batorego, D¹browskiego, Dr Zieliñskiego, Dworcowa, Gen. Hallera, Gen.
Maczka, Gen. Sikorskiego, Gen. Andersa, Józefa Ostrowskiego, Klonowa,
Kolejowa, Kociuszki, Królowej Jadwigi, Plac Kalinowskich Pocztowa,
Rynkowa
Czersk ulice
Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Chojnicka, Cisowa, Dêbowa, Jesionowa,
Jod³owa, Konstantego Klina, Kosobudzka, Krótka, Kwiatowa, Lena,
Lipowa, £ubianka, Marii Konopnickiej, Matejki, Mleczarska,
Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Przemys³owa,
Przytorowa, S³oneczna, Sosnowa, Towarowa, Transportowców,
Wielewska, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zielona
Czersk ulice
Blacharska, Cicha, Cmentarna, Czereniowa, Derdowskiego, Gen. Bema,
Kasztanowa, Kaszubska, Kpt. Szczepañskiego, Krêta, Ks. P³k. Wryczy,
Morelowa, Okrê¿na, Orzechowa, Partyzantów, Piaskowa, Piotra Ferensa,
Podgórna, Pomorska, Por. Kalinowskiego, S³owackiego, Sportowa,
Starogardzka, Stolarska, wierkowa, Targowa, Wicka Rogali, Wincentego
Pola, Winiowa, Zacisze, Zbo¿owa,
Czersk ulice
21 Lutego, 60 Lecia, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Aleja 1000 Lecia,
Boczna, Bohaterów Wrzenia, Boles³awa Chrobrego, Boles³awa
Krzywoustego, Boles³awa Prusa, Browarowa, Czerwonych Maków,
D³uga, Floriana Ceynowy, Gajowa, Henryka Sienkiewicza, Jagodowa,
Jana Kiliñskiego, Jana Kochanowskiego, Je¿ynowa, Kalinowa,
Kazimierza Jasnocha, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza
Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, £¹kowa, £osiñska, £ukowska,
Mieszka I, Miko³aja Reja, Podlena, Porzeczkowa, Poziomkowa,
Przemys³a II, Ró¿ana, Rzemielnicza, Starego Urzêdu, Szkolna,
Truskawkowa, Tucholska, W³adys³awa £okietka, W³adys³awa Reymonta,
Wydmowa, Wyzwolenia
SO£ECTWA :
Kurcze
Z³otowo
SO£ECTWA :
Gutowiec
Krzy¿
Malachin
Mokre
Rytel
Zapêdowo
SO£ECTWA :
Bêdmierowice
Gotelp
Klaskawa
Lipki
£¹g
£¹g Kolonia
£ubna
Odry
Wieck

Liczba
radnych
wybieranych
w okrêgu

5

6

5

5
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§2

UCHWA£A Nr XXXIII/375/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr
160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu
§3
Traci moc uchwa³a Zarz¹du Miejskiego Nr 188/258/98
z dnia 1 wrzenia 1998 r. w sprawie podzia³u Miasta i
Gminy Czersk na obwody g³osowania oraz ustalenia ich
numeracji i granic (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 58,
poz. 308).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w
Czersku, zgodnie z wnioskiem Burmistrza, utworzyæ na
terenie Gminy 14 sta³ych obwodów g³osowania.
2. Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby
Obwodowych Komisji Wyborczych okrela za³¹cznik
Nr 1.

Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIII/375/02
z dnia 7 czerwca 2002 r.
Podzia³ Gminy Czersk na obwody g³osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
Nr
obwodu
g³osowania

1

2

3

4

5

Granice obwodów g³osowania
Czersk ulice
Batorego, D¹browskiego, Dr Zieliñskiego, Dworcowa, Gen.
Hallera, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Gen. Andersa, Józefa
Ostrowskiego, Klonowa, Kolejowa, Kociuszki, Królowej
Jadwigi, Plac Kalinowskich, Pocztowa, Rynkowa
Czersk ulice
Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Chojnicka, Cisowa, Dêbowa,
Jesionowa, Jod³owa, Konstantego Klina, Kosobudzka, Krótka,
Kwiatowa, Lena, Lipowa, £ubianka, Marii Konopnickiej,
Matejki, Mleczarska, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa,
Pogodna, Polna, Przemys³owa, Przytorowa, S³oneczna,
Sosnowa, Towarowa, Transportowców, Wielewska,
Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zielona
Czersk ulice
Blacharska, Cicha, Cmentarna, Czereniowa, Derdowskiego,
Gen. Bema, Kasztanowa, Kaszubska, Kpt. Szczepañskiego,
Krêta, Ks. P³k. Wryczy, Morelowa, Okrê¿na, Orzechowa,
Partyzantów, Piaskowa, Piotra Ferensa, Podgórna, Pomorska,
Por. Kalinowskiego, S³owackiego, Sportowa, Starogardzka,
Stolarska, wierkowa, Targowa, Wicka Rogali, Wincentego
Pola, Winiowa, Zacisze, Zbo¿owa
Czersk ulice
21 Lutego, 60 Lecia, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Aleja
1000 Lecia, Boczna, Bohaterów Wrzenia, Boles³awa
Chrobrego, Boles³awa Krzywoustego, Boles³awa Prusa,
Browarowa, Czerwonych Maków, D³uga, Floriana Ceynowy,
Gajowa, Henryka Sienkiewicza, Jagodowa, Jana Kiliñskiego,
Jana Kochanowskiego, Je¿ynowa, Kalinowa, Kazimierza
Jasnocha, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, £¹kowa, £osiñska, £ukowska,
Mieszka I, Miko³aja Reja, Podlena, Porzeczkowa,
Poziomkowa, Przemys³a II, Ró¿ana, Rzemielnicza, Starego
Urzêdu, Szkolna, Truskawkowa, Tucholska, W³adys³awa
£okietka, W³adys³awa Reymonta, Wydmowa, Wyzwolenia
SO£ECTWA :
Kurcze
Z³otowo

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
Ul. Batorego 15
w Czersku

Zespó³ Szkó³
Ul. Kociuszki 6
w Czersku

Szko³a Podstawowa Nr 1
Ul. Dworcowa 6
w Czersku

Orodek Kultury
Ul. Szkolna 11
w Czersku

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Ul. Szkolna 3
w Czersku
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So³ectwo Gutowiec

7

So³ectwo Krzy¿

8

So³ectwo

Rytel

9

So³ectwo

Zapêdowo

10

So³ectwa:
Malachin
Mokre

11

So³ectwo

12

13

14
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Gotelp

So³ectwa :
Odry
Wieck
So³ectwa :
Lipki
£¹g
£¹g Kolonia
So³ectwa :
Bêdmierowice
£ubna
Klaskawa
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UCHWA£A Nr XLI/405/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie przyjêcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2002
 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pón. zm.) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Reda na lata 2002-2006
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do realizacji celów okrelonych w wieloletnim programie, o którym mowa w § 1.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

Szko³a Podstawowa w Rytlu
Filia w Gutowcu
Ul. Czerska 25
Szko³a Podstawowa
w Krzy¿u
Szko³a Podstawowa
Ul. Ks. Kowalkowskiego 6
w Rytlu
Szko³a Podstawowa
w Zapêdowie
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Ul. G³ówna 11
w Malachinie
Szko³a Podstawowa
w Gotelpiu
Szko³a Podstawowa
Ul. D³uga 1
w Odrach
Orodek Kultury
Ul. Chojnicka 30
w £êgu
Sala Gimnastyczna LO
Ul. Szkolna 4
w Czersku
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLI/405/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie przyjêcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2002
 2006.
I. W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 14
budynków mieszkalnych stanowi¹cych komunalny zasób gminy oraz lokale socjalne.
II. W zasobach mieszkaniowego zasobu gminy zlokalizowane s¹ 73 lokale o ró¿nym standardzie i wielkoci, w
tym 72 lokale mieszkalne i jeden lokal socjalny o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej wynosz¹cej 2.669,27 m2.
III.W 2002 roku rozpoczyna siê adaptacjê by³ej kot³owni
na o. M. Buczka na lokale mieszkalne komunalne o
³¹cznej iloci 7 mieszkañ jedno i dwu pokojowych o
ogólnej powierzchni u¿ytkowej wynosz¹cej 234,81 m2.
 w 2004 roku planuje siê rozpoczêcie budowy I segmentu budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzia³ce przy ul. Lenej, a obejmuj¹cego ogó³em 4
segmenty o ³¹cznej iloci 30 mieszkañ i powierzchni
u¿ytkowej 1261,60 m2.
IV.Zakres potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali
z podzia³em na kolejne lata winien obejmowaæ:
a) remonty dachów ³¹cznie z wymian¹ blacharki oraz
przemurowaniem kominów,
b) remonty mieszkañ po zmar³ych lokatorach i po eksmisjach,
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
d) przestawienie pieców grzewczych,
e) roboty wodno  kanalizacyjne,
f) roboty elektryczne, w tym przede wszystkim wymiana instalacji aluminiowej na miedzian¹,
g) sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych i dymowych,
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h) sprawdzanie sprawnoci instalacji elektrycznej w poszczególnych budynkach,
i) remont elewacji,

Projekt planu na lata 2002 – 2006

Wyszczególnienie
Ogó³em nak³ady
W tym:
bie¿¹ca eksploatacja
Remonty bie¿¹ce i usuwanie
awarii
Przebudowa budynku po
kot³owni na lokale mieszkalne
Rozbiórka budynku Gdañska 4
Budowa domu mieszkalnego
przy ul. Lenej
Wymiana dachu przy ul.
Ogrodowa 2
Wymiana dachu przy ul.
Poniatowskiego 12
Wymiana dachu oraz stolarki
przy ul. Szkolna 3
Wymiana dachu przy ul.
Ogrodowa 10 A

j) malowanie klatek schodowych.
V. Plan remontów i modernizacji budynków komunalnych
w kolejnych latach obejmuje:

2002
179.800,-

2003
280.500,-

2004
278.000,-

2005
358.000,-

2006
479.000,-

52.300,-

57.500

63.300,-

70.000,-

77.000,-

27.500,-

33.000,-

40.000,-

48.000,-

57.000,-

100.000,-

170.000,-

150.000,-

200.000,-

300.000,-

20.000,-

25.000,40.000,15.000,30.000,-

Ostateczny zakres rzeczowo-finansowy planu na lata 2002  2006 bêdzie corocznie weryfikowany przez Radê Miasta
na etapie tworzenia bud¿etu na dany rok.
VI. Zasady polityki czynszowej:
1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania
technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni
oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za energiê ciepln¹ i elektryczn¹
dla pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania..

Stan wyposa¿enia mieszkañ
1. Mieszkanie o wspó³czesnym standardzie ( z C.O.)
2. Wszystkie urz¹dzenia (bez C.O.)
3. Z ³azienk¹ i W.C. bez C.O. i gazu
4. Tylko z W.C. lub ³azienk¹
5. Tylko z wod-kan.
6. Bez wod-kan.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania op³at niezale¿nych od w³aciciela a zwi¹zanych z
eksploatacj¹ mieszkania, tj. op³at za dostawê energii,
gazu, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych i sta³ych.
4. Czynsz za wynajem lokali oraz podwy¿ki czynszu ustala siê w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw
lokatorów.
5. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce wzglêdnie podwy¿szaj¹ce stawki czynszu:
Stawka bazowa czynszu
powiêkszona lub obni¿ona
do – %
110
105
100
90
80
70

Strefa w miecie 
wspó³czynnik wzrostu
Centralna
Peryferyjna

1,10

1,00

Strefy:
Centralna: teren na wschód od torów kolejowych do rzeki Reda ograniczony ulicami: Gdañska, Sobieskiego, Ogrodowa, Cechowa, Pucka do rzeki Reda do ul. Obwodowej.
Peryferyjna: pozosta³e obszary miasta.
Dodatkowe czynniki wp³ywaj¹ce na poziom czynszu:
Usytuowanie budynku % G)
Korzystne
A)
+ 5%

Niekorzystne
B)
- 5%

Stan techniczny budynku % G)
Ponad przeciêtny
C)
+ 10%

poni¿ej przeciêtnej
D)
- 20%

Usytuowanie mieszkania
w budynku %G)
Korzystne
Niekorzystne
E)
F)
+ 5%
- 5%
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A) korzystne usytuowanie budynku: np. cicha ulica, zieleñ,
B) niekorzystne usytuowanie budynku, brak w otoczeniu zieleni, oddalenie od komunikacji miejskiej,
C) budynki zadbane, o wysokim standardzie pierwotnym,
D) budynki o du¿ym stopniu zniszczenia, bardzo
dawno nie remontowane,
E) mieszkanie usytuowane na 1 lub 2 piêtrze w
budynkach bez windy, nawietlone z widokiem
na korzystne otoczenie,
F) mieszkania na parterach lub na 4 i wy¿szym piêtrze bez windy, ciemne, z widokiem na niekorzystne otoczenie (uci¹¿liwy zak³ad przemys³owy, podwórze, studnie itd.)
G)w przypadku, gdy usytuowanie budynku, stan
techniczny i usytuowanie mieszkania w pe³ni
nie odpowiadaj¹ kryteriom w/g za³¹cznika (np.
pomiêdzy poni¿ej i ponad przeciêtnym) wspó³czynnika nie uwzglêdnia siê.
6. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹
czynszu za lokale socjalne.
7. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekroczyæ po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
8. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych stanowi¹cych
mieszkaniowy zasób gminy.
9. W przypadku zmiany wyposa¿enia technicznego
przez wynajmuj¹cego czynsz najmu zmienia siê
zgodnie z pkt 5.
10. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania czynników przedstawionych w pkt 9.
11. Dla nowych umów najmu zawieranych po 10 lipca 2001 roku ustala siê stawkê bazow¹ czynszu w
wysokoci ..... 2,5% ...... wartoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków ustalonych przez Wojewodê Pomorskiego z uwzglêdnieniem podwy¿ek
i obni¿ek zgodnie z pkt 4 i 5.
12. Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej uchwala Zarz¹d Miasta Redy poprzez
ustalenie wartoci stawki bazowej dla lokalu
mieszkalnego oraz socjalnego.
13. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na wskazany przez wynajmuj¹cego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy p³atnoci.
14. Wynajmuj¹cy mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca
kalendarzowego.
VII. Sposób zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi:
1. Mieszkaniowym zasobem Gminy zarz¹dza Zarz¹d
Miasta Redy powierzaj¹c Referatowi Inwestycji i
In¿ynierii Miejskiej wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodark¹ lokalow¹, a ponadto administracj¹ i zarz¹dem mieszkaniowym zasobem Gminy.

VIII. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej:
1. Podstawowym ród³em finansowania gospodarki
mieszkaniowej s¹:
a) rodki z bud¿etu Gminy,
b) wp³ywy z nale¿noci czynszowych.
IX. Wysokoæ wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy.
1. Przewiduje siê, i¿ wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy bêd¹ wzrasta³y corocznie
zgodnie ze wzrostem czynszów w danym roku.
2. W przypadku poprawy sytuacji finansowej bud¿etu Gminy przewiduje siê budowê lokali socjalnych.
X. Dzia³ania w celu poprawy wykorzystania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
1. Przewiduje siê, i¿ poprawa w wykorzystaniu istniej¹cego zasobu Gminy zostanie osi¹gniêta poprzez
preferowanie zamian lokali w kierunku dostosowania standardu i kosztu utrzymania mieszkañ dla potrzeb i mo¿liwoci finansowych rodzin.
2. W celu realizacji tego zadania Urz¹d Miasta Redy
prowadziæ bêdzie rejestr osób zainteresowanych
zamian¹ lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
3. Z uwagi na posiadanie skromnych zasobów mieszkaniowych nie przewiduje siê sprzeda¿y mieszkalnych lokali komunalnych.
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UCHWA£A Nr XLI/406/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
§2
1. Tworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej nale¿y do zadañ w³asnych Gminy.
2. Ustala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali uzyskanych w trybie
przewidzianym w art 4 ust. 3.
3. Mieszkaniowym zasobem Gminy zarz¹dza Zarz¹d Miasta Redy powierzaj¹c Referatowi Inwestycji i In¿ynierii
Miejskiej wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodark¹ lokalow¹, a ponadto administracj¹ i zarz¹dem
mieszkaniowym zasobem Gminy.
§3
1. Gmina Reda wynajmuje na warunkach okrelonych w
niniejszej uchwale lokale mieszkalne, osobom prowa-
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dz¹cym gospodarstwa domowe o niskich dochodach
a tak¿e na zasadach i w wypadkach przewidzianych w
ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne.
2. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
3. Lokale w nowo wybudowanych budynkach gmina
mo¿e wynaj¹æ najemcom lokali wchodz¹cych w sk³ad
zasobu mieszkaniowego gminy w drodze zamiany, na
warunkach okrelonych w § 10.
§4
1. Zarz¹dca wyznacza z mieszkaniowego zasobu Gminy
lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w art. 2
ust. 1 pkt 5, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w
najem jako lokale socjalne oraz prowadzi ich ewidencjê.
2. Zarz¹dca prowadzi ewidencjê tych lokali.
§5
1. Za spe³niaj¹ce warunki do przyjêcia wniosku przez
Gminê i zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:
a) zameldowane na pobyt sta³y na terenie miasta Redy
co najmniej 5 lat przed dniem z³o¿enia wniosku,
b) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi, a wnioskodawca i
wspó³ma³¿onek zamieszkuje w danym lokalu w charakterze osób bliskich (rodzice, dzieci, wnuki, rodzeñstwo, dziadkowie, osoby przysposobione wyrokiem
s¹du),
c) gdy wnioskodawcy s¹ zameldowani w ró¿nych lokalach i zamieszkuj¹ w nich w charakterze osób bliskich dla w³aciciela lub najemcy lokalu, wniosek
kwalifikuje siê z tych lokali pod wzglêdem powierzchni mieszkalnej przypadaj¹cej na 1 osobê. Przy kwalifikowaniu uwzglêdnia siê wszystkie osoby zameldowane na pobyt sta³y w tych lokalach oraz osoby
objête wnioskiem o przydzia³ lokalu,
d) kryterium powierzchniowego nie stosuje siê w przypadku, gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek zameldowani s¹ w lokalu, którego w³acicielem lub
g³ównym lokatorem jest obca osoba,
e) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy nie
przekracza 120% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§6
1. Za spe³niaj¹ce warunki do przyjêcia wniosku przez
Gminê i zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego
uwa¿a siê osoby:
a) zameldowane na pobyt sta³y na terenie miasta Redy
co najmniej 3 lata przed dniem z³o¿enia wniosku,
b) w przypadku braku ich sta³ego zameldowania  ostatnim miejscem zameldowania na pobyt sta³y by³o
miasto Reda,

2.
3.

4.
5.
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c) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi, a wnioskodawca i
wspó³ma³¿onek zamieszkuje w danym lokalu w charakterze osób bliskich (rodzice, dzieci, wnuki, rodzeñstwo, dziadkowie, osoby przysposobione wyrokiem
s¹du),
d) gdy s¹ zameldowane w ró¿nych lokalach i zamieszkuj¹ w nich w charakterze osób bliskich dla w³aciciela lub najemcy lokalu, wniosek kwalifikuje siê z
tych lokali pod wzglêdem powierzchni mieszkalnej
przypadaj¹cej na 1 osobê. Przy kwalifikowaniu
uwzglêdnia siê wszystkie osoby zameldowane na
pobyt sta³y w tych lokalach oraz osoby objête wnioskiem o przydzia³ lokalu,
e) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 80% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.
Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
Kryterium powierzchniowego nie stosuje siê w przypadku, gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek zameldowani s¹ w lokalu, którego w³acicielem lub lokatorem jest obca osoba.
Kryterium powierzchniowego nie stosuje siê równie¿
w przypadku, gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek
nie posiadaj¹ sta³ego zameldowania.
Najemca, który spe³nia warunki okrelone w pkt 1 lit.
e), a zajmowany przez niego lokal spe³nia wymogi lokalu socjalnego, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem do Zarz¹du Miasta o przekszta³cenie w lokal socjalny.
§7

Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na jednego cz³onka gospodarstwa
domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Bezwzglêdne pierwszeñstwo w zawieraniu umowy
najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, wobec
których s¹d w wyroku eksmisyjnym orzek³ uprawnienie do ubiegania siê o lokal socjalny.
2. Poza kolejnoci¹ Gmina zapewnia lokale socjalne osobom, które:
a) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci, a spe³niaj¹ wszystkie warunki okrelone
w § 6 i pochodz¹ z miasta Redy,
b) utraci³y w miecie Reda mieszkanie wskutek klêski
¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru oraz innych zdarzeñ losowych.
3. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
pkt 1 i 2, przys³uguj¹cego osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
jest przez nich zawiniony,
b) udokumentowany przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹
z³y stan zdrowia cz³onków gospodarstwa domowe-
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go osób ubiegaj¹cych siê o najem mo¿e wymagaæ
zmiany warunków mieszkaniowych.
4. Zarz¹d Miasta, z zastrze¿eniem pkt 1, mo¿e poza kolejnoci¹ po uzyskaniu opinii Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej skierowaæ do zasiedlenia
osoby, o ile istnieje powa¿ne zagro¿enie bezpieczeñstwa zdrowia, ¿ycia lub mienia.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, dokonywanych w trybie porozumienia stron miêdzy najemcami:
a) dokonanie zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem ewentualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych najemców,
b) nie mo¿e byæ zawarta umowa najmu uchybiaj¹ca
normom zagêszczenia powierzchni mieszkalnej,
przyjêtym w niniejszej uchwale.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹, mo¿e byæ dokonana zamiana lokalu na inny, wolny lokal.
3. Warunkiem uzyskania umowy najmu lokalu nale¿¹cego do zasobu mieszkaniowego gminy w drodze zamiany przez osoby zajmuj¹ce lokale w innych zasobach,
jest przekazanie dotychczasowemu najemcy lokalu w
zasobie mieszkaniowym gminy posiadanego tytu³u
prawnego do lokalu.
§ 10
1. Umowy najmu na czas nieoznaczony lokali w nowo
wybudowanych budynkach, w drodze zamiany, zawierane bêd¹ z osobami, które spe³niaj¹ jednoczenie nastêpuj¹ce warunki:
a) posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego lokalu, w
zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Reda.
b) najemca lub jego ma³¿onek nie mo¿e posiadaæ tytu³u prawnego do innego lokalu,
c) lokal dotychczas zajmowany zostanie opró¿niony i
wydany wynajmuj¹cemu  Gminie Reda,
d) stan techniczny dotychczas zajmowanego lokalu
musi spe³niaæ warunki zawarte w przepisach kodeksu cywilnego,
e) w okresie jednego roku poprzedzaj¹cego rozpatrzenie wniosku, najemca nie mia³ zaleg³oci, a czynsz i
op³aty niezale¿ne od w³aciciela wnoszone by³y w
obowi¹zuj¹cych terminach,
f) posiadaj¹ sta³e ród³o dochodów, a dochód gospodarstwa domowego najemcy, w momencie sk³adania wniosku, musi wystarczaæ na op³acenie wydatków mieszkaniowych bez ubiegania siê o dodatek
mieszkaniowy.
2. Przy wyborze kandydatów do dokonania zamiany stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce preferencje:
a) w ka¿dej z ni¿ej wymienionych grup lokali preferowane bêd¹ lokale o najwiêkszej powierzchni mieszkalnej,
b) pierwszeñstwo przyznaje siê najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali,
c) w przypadku braku ofert wymienionych w pkt 2 lit. b)
uwzglêdniane bêd¹ oferty najemców lokali przeznaczonych na lokale socjalne,

d) w przypadku braku ofert wymienionych w pkt 2 lit. c)
uwzglêdniane bêd¹ oferty najemców lokali niesamodzielnych.
§ 11
1. Zwolnione lokale przyleg³e bêd¹ po³¹czone z lokalem
zajmowanym przez najemcê na jego wniosek, je¿eli nie
przys³uguje mu prawo do dodatku mieszkaniowego.
Warunek ten musi byæ spe³niony równie¿ po po³¹czeniu lokali.
2. W innych przypadkach, w szczególnoci gdy powierzchnia pokoi po po³¹czeniu lokali, przypadaj¹ca na
jedn¹ osobê uprawnion¹ do zajmowanego lokalu znacz¹co przewy¿sza³aby przeciêtn¹ w zasobie gminy,
najemcy proponowany bêdzie lokal zamienny.
§ 12
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego:
1. Zarz¹d Miasta mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹, która mieszka stale z najemc¹ do chwili jego
mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onka,
2. wobec osób nie wymienionych w punkcie 1/podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do
opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego do zajmowania lokalu sta³y siê po 11 listopada 1994 r.
3. wobec osób, o których mowa w art. 30 ust. 1 nie
bêd¹ wytoczone powództwa o nakazanie przez s¹d
opró¿nienia lokalu.
§ 13
Wolny lokal spe³niaj¹cy warunki lokalu socjalnego
wskazuje siê osobom umieszczonym na zatwierdzonej
licie przydzia³u lokali socjalnych z tytu³u orzeczenia s¹dowego o eksmisji, wed³ug kolejnoci z³o¿enia wniosku,
a nastêpnie proponuje siê innym oczekuj¹cym do lokalu
socjalnego, zgodnie z ni¿ej okrelon¹ norm¹ powierzchni:
a) dla rodzin 1 i 2 osobowych  do 10 m2 powierzchni
mieszkalnej,
b) dla rodzin 3 i wiêcej osobowych  5 m2 powierzchni
mieszkalnej na osobê.
§ 14
1. Wolny lokal spe³niaj¹cy warunki lokalu mieszkalnego
proponuje siê oczekuj¹cym wed³ug kolejnoci na zatwierdzonej licie przydzia³u mieszkañ, zgodnie z ni¿ej
okrelon¹ norm¹ powierzchni mieszkalnej:
a) dla osób samotnych  do 15 m2 powierzchni mieszkalnej,
b) dla rodzin 2 i 3 osobowych do 20 m2 powierzchni
mieszkalnej,
c) dla rodzin 4 i wiêcej osobowych  od 5 do 7 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobê,
2. Osoby, ujête na licie przydzia³u, otrzymuj¹ce pisemn¹ propozycjê zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, maj¹ prawo jeden raz odmówiæ przyjêcia lokalu. Druga odmowa równoznaczna jest z rezygnacj¹
przyjêcia lokalu i skreleniem z list przydzia³u i przeniesienia na listê osób oczekuj¹cych. Brak stawiennic-
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twa na wezwanie jest traktowane równorzêdnie z odmow¹ przyjêcia propozycji, a data potwierdzenia odbioru wezwania w tym przypadku stanowi datê odmowy.
§ 15
Lokale o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ
oddawane w najem:
1. osobom prowadz¹cym gospodarstwo domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w § 5,
2. w przypadku nadwy¿ki iloci w/w lokali, w drodze zamiany osobom, których dochód zapewni terminowe
regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali okrelone zostanie wg
zasad polityki czynszowej zawartej w uchwale Rady
Miejskiej w Redzie o wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
§ 16
1. Rada Miasta Redy powo³uje Komisjê d.s. Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, której zadaniem m.in. jest:
a) opiniowanie wniosków o najem lokali oraz wybór
osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia
umowy najmu na czas nieoznaczony i do lokalu socjalnego, przestrzegaj¹c jednoczenie przepisów o
ochronie danych osobowych,
b) przeprowadzanie wizji lokalnych u osób ubiegaj¹cych siê o lokal, w celu stwierdzenia warunków zamieszkiwania,
c) opiniowanie Zarz¹dowi Miasta propozycji osób kwalifikuj¹cych siê do umieszczenia na listach przydzia³u lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i zamian lokali, zgodnie z wytycznymi niniejszej uchwa³y,
d) rozpatrywanie wniosków, skarg i innych spraw lokalowych wnoszonych przez mieszkañców Gminy,
e) sk³adanie Zarz¹dowi Miasta propozycji uzasadnionych wniosków dotycz¹cych zmiany przepisów reguluj¹cych gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy.
2. Komisja Mieszkaniowa dzia³a we wspó³pracy z Referatem Inwestycji i In¿ynierii Miejskiej stanowiskiem ds.
Mieszkaniowych Urzêdu Miejskiego.
§ 17
1. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
a) przyjmowane wnioski, wstêpnie rozpatrywane bêd¹
przez Referat Inwestycji i In¿ynierii Miejskiej stanowisko d.s. mieszkaniowych Urzêdu Miejskiego, a nastêpnie opiniowane przez Komisjê d.s. Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wed³ug kryteriów zawartych w § 8.
b) Inspektor d.s. mieszkaniowych Referatu Inwestycji i
In¿ynierii Miejskiej przy wspó³pracy Komisji d.s. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opracowuje
projekty list: osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego oraz zamian lokali,
c) Projekty list, o których mowa w pkt 1 lit. b), zatwierdza Burmistrz Miasta Redy, po uwzglêdnieniu przez
Komisjê d.s. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wniesionych uwag i zastrze¿eñ, jako listy ostateczne,
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d) Projekty list, o których mowa w pkt 1 lit. b), tworzone s¹ w oparciu o corocznie zweryfikowane wnioski
na dzieñ 30 listopada danego roku.
e) Listy te podaje siê do publicznej wiadomoci, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Redzie w terminie do dnia 31 marca danego roku.
2. Do czasu sporz¹dzania list na rok bie¿¹cy, zawieranie
umów najmu odbywaæ siê bêdzie na podstawie list z
roku poprzedniego.
1§ 18
W przypadkach nieobjêtych postanowieniami niniejszej uchwa³y, decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego do lokalu podejmuje Zarz¹d Miasta.
§ 19
Traci moc Uchwa³a Nr VII/63/94 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Redy.
§ 21
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

948

Gdañsk, dnia 10 czerwca 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/212-A/9/2002/III/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
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z siedzib¹ w Kwidzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170161027
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym
roku stosowania taryfy dla ciep³a  w wysokoci (2,74%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym 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:
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 6 padziernika
1998 r. Nr PCC/210/212/U/2/98/KW,
 obrotu ciep³em z dnia 6 padziernika 1998 r. Nr OCC/
66/212/U/2/98/KW w dniu 22 kwietnia 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez
to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe stawki op³at zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§

12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglêdzie ochronê interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W stawkach op³at ustalonych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw, o którym 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
wspó³czynnika korekcyjnego Xw, uwzglêdniono uzasadnione koszty strat ciep³a na przesy³aniu oraz wzrost kosztów wynikaj¹cy z wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2002
r. przez Radê Miasta Kwidzyn podwy¿szonej stawki podatku od ruroci¹gów i przewodów rozdzielczych, s³u¿¹cych do przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego, 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).
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
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Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. S³oneczna 1
82-500 Kwidzyn
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA
STANOWI ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
Nr OGD  820/212-A/9/2002/III/CW
z dnia 10 czerwca 2002 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43 poz. 489, Nr 48, poz.
555 i Nr 103 poz. 1099 oraz 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),
 dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
w Kwidzynie, ul. S³oneczna 1, zwane dalej PEC,
 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. International Paper  Kwidzyn S.A, ul. Lotnicza 1, od którego PEC
zakupuje ciep³o.
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 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelania udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
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zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji:
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  Nr PCC/210/212/
U/98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
 na obrót ciep³em  Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia 6
padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa S  1  Odbiorcy, którym ciep³o zakupione u
wytwórcy ciep³a, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ PEC i wêz³y
cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców.

L.p.
1
1
1.1
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Rodzaje stawek

Jedn. miary

Grupa S  2  Odbiorcy, którym ciep³o zakupione u
wytwórcy ciep³a, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
PEC.
Grupa S  3  Odbiorcy, którym ciep³o zakupione u
wytwórcy ciep³a, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne
instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ PEC.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
4.1. Stawki op³at za us³ugi przesy³owe:

Grupa S - 1

Grupa S -2

Grupa S - 3

4

5

6

25 070,64

32 696,88

33 214,08

30 586,18

39 890,19

40 521,18

2 089,22

2 724,74

2 767,84

2 548,85

3 324,18

3 376,76

8,37

8,78

9,33

10,21

10,71

11,38

2
3
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
Netto
roczna

1.2

Brutto*

1.3

Netto

1.4

Brutto*

2
2.1

z³/MW
rata
miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
Netto
z³/GJ

2.2

Brutto*

* uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug VAT w wysokoci 22%.
Odbiorcy ciep³a bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani przez PEC za zamówion¹ moc ciepln¹, za ciep³o i za nonik ciep³a,
wed³ug cen zawartych w taryfie wytwórcy ciep³a. Ka¿dorazowo o zmianie cen wytwórcy ciep³a, odbiorcy bêd¹
informowani pisemnie przez PEC w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
4.2.Stawka op³aty abonamentowej.
Stawka op³aty
abonamentowej
2

L.p.
1
1.1

Jedn. miary

Grupa S - 1

Grupa S - 2

Grupa S - 3

3

4

5

6

Netto
roczna

1.2

Brutto*

1.3

Netto

1.4

Brutto*

150,36
z³/punkt
pomiarowy

183,44
12,53

rata
miesiêczna

15,29

*  uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug VAT w wysokoci 22%.
4.3.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci kalkulowane bêd¹ na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na 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 w zakresie przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budow-
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lano  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.
4.4.W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia PEC pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi przesy³owe dla odbiorców wylicza siê wg nastêpuj¹cych
wzorów:
Ospw = B * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw * Kpw):
Ngppw
Ozpw = (1-B) * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw * Kpw):
Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹c¹
op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego
[z³/MW],
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorcy zasilanego z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/GJ]
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, którego wartoæ
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 0,3.
Os  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do
której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/MW].
Oz  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za
us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej,
do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych
w odrêbnej umowie [z³/GJ].
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorcê,
który udostêpnia pomieszczenia wêz³a cieplnego, na
zasadach ustalonych w odrêbnej umowie, wed³ug
stanu na ostatni dzieñ roku kalendarzowego poprzezaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy [w MW].

Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcy, w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania
taryfy, który udostêpnia pomieszczenia wêz³a cieplnego,
na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [w GJ].
Kpw  planowane przez wnioskodawcê koszty (op³aty) z
tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [w z³].
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale
6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at
6.1.Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie mog¹ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at odbiorcy zostan¹ poinformowani co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
G³ówny Ksiêgowy
Zastêpca Prezesa
D. Hirsz
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