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1252
UCHWA£A Nr XXXV/230/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
Po przeprowadzeniu konsultacji z organami samorz¹dowych jednostek pomocniczych miasta W³adys³awowa
oraz z Komisjami Rady Miejskiej, nadaje siê okrelonym
ulicom na obszarze administracyjnym miasta W³adys³awowa nazwy w/g za³¹cznika niniejszej uchwa³y.
§2

§1
Zmienia siê nazwê ul. kontradmira³a W³odzimiera Steyera, na któr¹ sk³ada siê dzia³ka geodezyjna oznaczona
numerem 580, po³o¿ona w obrêbie W³adys³awowo 04,
na nazwê ul. kontradm. W. Steyera.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
we W³adys³awowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1253
UCHWA£A Nr XXXV/229/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXV/229/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie nadania nazw
ulicom na terenie administracyjnym
m. W³adys³awowa
Na terenie W³adys³awowa  Tupade³
1. Czêci dotychczasowej ulicy Pod Lasem, na odcinku
od ul. Puckiej do dzia³ki drogi Nr 294/47 razem z t¹ dzia³k¹
 pozostawiæ nazwê ul. Pod Lasem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Czêci dotychczasowej ulicy Pod Lasem, wzd³u¿ po³udniowej strony dzia³ki Nr 294/45 razem z czêci¹ dzia³ki-drogi Nr 294/46  nadaæ nazwê ul. Na Stawie.
3. Czêci dotychczasowej ulicy Pod Lasem, na odcinku
od ul. Puckiej, wzd³u¿ pó³nocnej strony dzia³ki Nr 294/
51 do dotychczasowego przebiegu ul. Rolnej  nadaæ
nazwê ul. Rolna.
Zgodnie z za³¹cznikiem graficznym*.

1254
UCHWA£A Nr VIII/52/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie
gminy Ustka.
Na podstawie art. 12, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm. og³oszonymi w: 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; z 1990 r. Nr 73 poz. 431; z 1991 r. Nr 73 poz.
321; z 1991 r. Nr 94 poz. 419; z 1993 r. Nr 40 poz. 184; z
1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997 r., Nr 113, poz. 732; z
1997 r., Nr 121, poz. 770; z 1997 r. Nr 113, poz. 732; z
1997 r. Nr 88, poz. 554; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000
r. Nr 12, poz. 136; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr
60, poz. 610) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê 45 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y i 35 punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
2. Zabrania siê sprzeda¿y napojów alkoholowych o których mowa w ustêpie 1 w obiektach o zabudowie niesta³ej  kioskach.
3. Zabrania siê sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y w punktach gastronomicznych o charakterze niesta³ym, przenonym i przewonym typu: samodzielnie funkcjonuj¹ce roll-bary, przemieszczaj¹ce siê przyczepy gastronomiczne.
4. Punkty, w których prowadzona jest sprzeda¿ napojów
alkoholowych musz¹ spe³niaæ warunki higieniczne i sanitarne okrelone przez s³u¿by sanitarne potwierdzone co najmniej wstêpnym protoko³em kontroli obiektu.
5. W punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu przedsiêbiorcy
maj¹ obowi¹zek nieodp³atnego udostêpniania toalet
swoim klientom.
§2
Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w obiektach usytuowanych na:
1) pla¿ach, z wy³¹czeniem zlokalizowanych w pasie
technicznym po³o¿onym pomiêdzy przed³u¿eniem
ulicy Pla¿owej a kana³em portowym w Rowach;
* Za³¹cznika graficznego nie publikuje siê.

Poz. 1253, 1254, 1255
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2) targowiskach;
3) parkingach;
4) placach zabaw;
5) lunaparkach.
§3

1. W celu ograniczenia dostêpnoci alkoholu ustala siê
dwa ca³odobowe punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y w miejscowoci Rowy i jeden punkt w miejscowoci Podd¹bie.
2. Ogranicza siê czas sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do konsumpcji w miejscu sprzeda¿y
do godzin 6.00-24.00 w miejscowoci Rowy ulice: Pla¿owa, Nadmorska, S³oneczna, Wczasowa.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/16/97 Rady Gminy Ustka z dnia
28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych, zasad: usytuowania miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na
terenie gminy Ustka oraz uchwa³y zmieniaj¹ce: Uchwa³a
Nr I/14/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. i Nr I/8/2001 z dnia 26
stycznia 2001 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i
Wójtowi w ramach ich kompetencji.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1255
UCHWA£A Nr VIII/53/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr I/7/2001 Rady Gminy w Ustce
z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm. og³oszonymi w: 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; z
1990 r. Nr 73 poz. 431; z 1991 r. Nr 73 poz. 321; z 1991 r.
Nr 94 poz. 419; z 1993 r. Nr 40 poz. 184; z 1996 r. Nr 127,
poz. 593; z 1997 r., Nr 113, poz. 732; z 1997 r., Nr 121,
poz. 770; z 1997 r. Nr 113, poz. 732; z 1997 r. Nr 88, poz.
554; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136;
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 60, poz. 610)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych dodaje siê dzia³ IV w brzmieniu: Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
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1. Dla cz³onków gminnej komisji rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za ka¿dy dzieñ wykonywania czynnoci zwi¹zanych z prac¹ komisji, w szczególnoci za
udzia³ w posiedzeniach komisji, zespo³ów ds. profilaktyki uzale¿nieñ, osób z problemami alkoholowymi, kontroli sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
oraz innych posiedzeniach rady z tytu³u pracy komisji
ustala siê wynagrodzenie w wysokoci 20% najni¿szego wynagrodzenia og³aszanego w dzienniku ustaw
przez Ministra Pracy, Polityki Spo³ecznej.
2. Przy podró¿ach poza teren gminy cz³onkom komisji
skierowanym na szkolenia z zakresu rozwi¹zywania
problemów alkoholowych przys³uguje zwrot kosztów
wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych na terenie kraju.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y Nr I/7/2001 Rady Gminy w
Ustce z dnia 26 stycznia 2001 r. pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka i Przewodnicz¹cej Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1256
UCHWA£A Nr XXX/209/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 10
lutego 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê prawo ubiegania o nagrody Rady Gminy
Luzino, dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum
publicznego usytuowanych na terenie gminy oraz dla
uczniów szkó³ rednich dziennych a tak¿e dla s³uchaczy
stacjonarnych studiów wy¿szych.
§2
Warunki, kryteria oraz tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1 okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Luzino.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Traci moc uchwa³a Nr XX/141/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/209/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRÓD RADY GMINY LUZINO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nagrody mog¹ byæ przyznawane szczególnie zdolnym
uczniom;
a) uczêszczaj¹cym do szkó³ podstawowych i gimnazjum publicznego funkcjonuj¹cych na terenie gminy Luzino,
b) szkó³ rednich dziennych oraz s³uchaczom stacjonarnych studiów wy¿szych zameldowanych na sta³e na terenie gminy Luzino.
§2
Komisjê d/s przyznawania nagród Rady Gminy, zwan¹
dalej Komisj¹, tworz¹:
a) cz³onkowie Komisji Owiaty, Kultury i Sportu,
b) dyrektorzy szkó³ usytuowanych na terenie gminy Luzino;
c) przedstawiciel Zarz¹du Gminy.
§3
Do w³aciwoci Komisji nale¿y rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagród, w terminie nie póniej ni¿ do
15 padziernika ka¿dego roku.
§4
1. Nagrody przyznaje siê w formie nagrody rzeczowej
b¹d pieniê¿nej.
2. Dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum publicznego przyznaje siê nagrody rzeczowe, za dla uczniów
szkó³ rednich w formie pieniê¿nej i rzeczowej w kategoriach:
a) najlepszy maturzysta,
b) najlepszy uczeñ szkó³ rednich (klas niematuralnych)
natomiast dla studentów w formie pieniê¿nej,
3. Nagrody przyznaje siê raz w roku.
§5
Wysokoæ nagród ustala Komisja w ramach posiadanych rodków finansowych, zabezpieczonych na ten cel
w uchwale bud¿etowej na dany rok.
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II. ZASADY UBIEGANIA SIÊ O NAGRODÊ
RADY GMINY LUZINO ORAZ WARUNKI
JEJ PRZYZNAWANIA
§6
Terminy sk³adania wniosku o przyznanie nagrody up³ywaj¹ 30 wrzenia ka¿dego roku
§7
Wymagane warunki oraz konieczne dokumenty:
1. Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum publicznego:
a) udzia³ w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
b) rednia ocen 4,75 i powy¿ej, dla uczniów klas I  III
szko³y podstawowej opinia wychowawcy uzasadniaj¹ca wysokie wyniki w nauce potwierdzone przez
dyrektora szko³y,
c) ocena z zachowania co najmniej  dobre z wy³¹czeniem klas I  III szko³y podstawowej,
d) opinia wychowawcy klasy, potwierdzona przez dyrektora szko³y,
e) wniosek o przyznanie nagrody.
2. Uczniowie szkó³ rednich:
a) rednia ocen 4,75 i powy¿ej,
b) potwierdzony odpis ocen lub kopia wiadectwa,
c) wniosek o przyznanie nagrody.
3. S³uchacze studiów wy¿szych:
a) rednia egzaminacyjna ocen (bez zaliczeñ) 4,5 i powy¿ej z roku akademickiego,
b) potwierdzenie zaliczenia roku,
c) zawiadczenie o redniej egzaminacyjnej podpisane przez dziekana lub kserokopia wpisów do indeksu z ocenami za ostatni semestr z potwierdzeniem
zgodnoci odpisu z orygina³em,
d) wniosek o przyznanie nagrody.
4. Wnioski o przyznanie nagrody sk³adaj¹ dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjum publicznego dyrektorzy szkó³, za dla uczniów szkó³ rednich i s³uchaczy
wy¿szych sami zainteresowani.
5. Wnioski musz¹ zawieraæ nastêpuj¹ce dane osobowe
kandydata:
a) imiê i nazwisko,
b) datê urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) adres szko³y (uczelni) i klasê (rok studiów).

§ 11
Posiedzenie Komisji jest prawomocne je¿eli bierze w
nim udzia³ wiêcej ni¿ 50% cz³onków pe³nego sk³adu Komisji.
§ 12
Komisja orzeka o przyznaniu lub odmowie przyznania
nagrody zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w razie równej liczby g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13
G³osowanie jest jawne.
§ 14
Posiedzenia Komisji s¹ protoko³owane.
IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 15
Wnioskodawcy otrzymuj¹ pisemn¹ odpowied na swoje podanie.
§ 16
Odwo³anie od orzeczenia Komisji nale¿y sk³adaæ do
Zarz¹du Gminy Luzino w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu wniosku.
§ 17
Odwo³anie rozpatruje Zarz¹d Gminy Luzino po zasiêgniêciu opinii Komisji, w terminie 7 dni od daty otrzymania odwo³ania.
§ 18
Od rozstrzygniêcia Zarz¹du odmawiaj¹cego uwzglêdnienie odwo³ania wnioskuj¹cy mo¿e odwo³aæ siê do Rady
Gminy. Uchwa³a Rady Gminy w kwestii odwo³ania zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów i ma charakter ostateczny.
§ 19
Komisja ma prawo podaæ listê osób nagrodzonych do
publicznej wiadomoci w rodkach masowego przekazu.
§ 20
Zmiana regulaminu mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w tym
samym trybie jak jego przyjêcie.

§8
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Przyznane nagrody wrêcza siê na posiedzeniu sesji
Rady Gminy Luzino.

UCHWA£A Nr XXXI/215/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 11 padziernika 2001 r.

III. POSIEDZENIA KOMISJI
§9
Zawiadomienie Komisji z podaniem terminu i miejsca
dokonuje siê w sposób przyjêty przez cz³onków Komisji.
§ 10
Posiedzenia Komisji w porozumieniu z Przewodnicz¹cym Rady Gminy, zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty, Kultury i Sportu, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Komisji d/s przyznawania nagród Rady Gminy
Luzino.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.
zm.) w zwi¹zku z § 33 Statutu Gminy Luzino Rada Gminy
Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Regulamin Rady Gminy Luzino w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
REGULAMIN RADY GMINY LUZINO
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Rady Gminy, zwany dalej Regulaminem,
okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady
Gminy i jej organów, z wy³¹czeniem zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
§2
1. Rada Gminy dzia³a na sesjach poprzez swoje komisje
oraz przez Zarz¹d Gminy wykonuj¹cy jej uchwa³y.
2. Zarz¹d Gminy i komisje Rady Gminy dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Rada Gminy dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy,
uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.
2. Rada Gminy mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§4
1. Radni w zale¿noci od pe³nionej funkcji, otrzymuj¹ diety
lub rycza³t miesiêczny w wysokoci ustalonej przez
Radê i zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Diety lub rycza³t miesiêczny nie przys³uguj¹ Radnym,
z którymi nawi¹zany zosta³ stosunek pracy w Urzêdzie
na podstawie wyboru.
II. Organizacja wewnêtrzna Rady
§5
1)
2)
3)
4)
5)

Do wewnêtrznych organów Rady Gminy nale¿¹:
Przewodnicz¹cy Rady,
Zastêpca Przewodnicz¹cego,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta³e wymienione w Statucie,
dorane komisje do okrelonych zadañ.
§6

1. Przewodnicz¹cy, oprócz swoich uprawnieñ przewidzianych w Statucie, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady Gminy na zewn¹trz.
2. Rada Gminy, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹ osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w pkt 1, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e dzia³aæ poprzez pe³nomocnika.
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4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego Rady mo¿e byæ
wy³¹cznie Radny.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przekazaæ prowadzenie
czêci obrad sesji Zastêpcy Przewodnicz¹cego.
§7
1. W razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady,
a tak¿e w razie koniecznoci podjêcia przez Radê niezw³ocznych dzia³añ pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego Rady lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku
mo¿liwoci dzia³ania Przewodnicz¹cego Rady, Zastêpca Przewodnicz¹cego wykonuje zadania zastrze¿one
przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego Rady.
2. Koniecznoæ podjêcia przez Radê Gminy niezw³ocznych
dzia³añ, wymaga zatwierdzenia przez Radê Gminy w
pierwszym punkcie porz¹dku obrad sesji, zwo³anej
przez Zastêpcê Przewodnicz¹cego.
3. Postanowienia pkt 2 nie dotycz¹ przypadków, gdy na
stanowisku Przewodnicz¹cego Rady wystêpuje wakat.
§8
1. Przewodnicz¹cy Rady i Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady koordynuj¹ prace komisji.
2. Przewodnicz¹cy Rady lub Zastêpca Przewodnicz¹cego, koordynuj¹cy prac¹ komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie Gminy sprawozdania z jej dzia³alnoci.
3. Podzia³u zadañ, o których mowa w pkt 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§9
Postanowienia dotycz¹ce komisji Rady Gminy, z wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej zawarte s¹ w rozdziale VIII
Regulaminu.
§ 10
Rzecznikiem prasowym Rady Gminy jest Przewodnicz¹cy Rady lub osoba przez niego upowa¿niona sporód
radnych.
III. Sesje
§ 11
1. Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³y wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada Gminy zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  wyra¿aj¹ce stanowisko w sprawach przed
podjêciem uchwa³y,
6) rezolucje  zawieraj¹ce prawnie wi¹¿¹c wezwanie
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Zarz¹du Gminy do podjêcia wskazanego w rezolucji
jednorazowego dzia³ania, przede wszystkim w sprawach ogólnospo³ecznych.
4. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli, opinii i
rezolucji nie ma zastosowania przewidziany tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 12
1. Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonywania zadañ Rady Gminy,
nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady Gminy.
3. Sesjami zwyczajnym mog¹ byæ te¿ sesje nieprzewidziane w planie ale zwo³ane w zwyk³ym trybie przewidzianym w § 14 Regulaminu.
§ 13
1. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Gminy, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê Rady Gminy w ci¹gu siedmiu dni
od daty z³o¿enia wniosku.
2. Porz¹dek obrad zwo³any w trybie, o którym mowa w
pkt 1 obejmuje punkt interpelacje i zapytania radnych
oraz odpowiedzi na interpelacje.
IV. Przygotowywanie sesji
§ 14
1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady wspólnie z
Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie projektu porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienia dostarczenia Radnym materia³ów w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów projektowanego porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia Zastêpca Przewodnicz¹cego.
4. Wymóg upowa¿nienia, o jakim mowa w pkt 3 nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e
udzieliæ upowa¿nienia. W takiej sytuacji sesjê zwo³uje
Zastêpca Przewodnicz¹cego.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji powiadamia siê Radnych w sposób skuteczny,
najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.
6. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
7. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu przesy³a siê Radnym najpóniej
na 14 dni przed sesj¹.
8. W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w
pkt 6 i 7 Rada Gminy mo¿e podj¹æ wniosek o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ z³o¿ony przez Radnego tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do
uchwalenia porz¹dku obrad.
9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno byæ podane do publicznej
wiadomoci najpóniej na 3 dni przed sesj¹ w sposób
zwyczajowo przyjêty.

§ 15
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, w uzgodnieniu z Wójtem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady Gminy mog¹ uczestniczyæ z g³osem
doradczym  nie bêd¹ce radnymi osoby wchodz¹ce w
sk³ad Zarz¹du Gminy oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady Gminy mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady Gminy.
4. W sesjach mog¹ uczestniczyæ bez prawa udzia³u w g³osowaniu  przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Przys³uguje im g³os opiniodawczo-doradczy w zakresie spraw dotycz¹cych bezporednio danej jednostki pomocniczej lub maj¹cych
wp³yw na jej sytuacjê prawn¹, spo³eczn¹ lub gospodarcz¹. W powy¿szym zakresie maj¹ oni prawo sk³adaæ owiadczenia, przedk³adaæ pod rozwagê rady swoje opinie i wnioski, a tak¿e propozycje rozstrzygniêæ.
Postanowienie niniejsze nie narusza postanowieñ Statutu.
§ 16
Zarz¹d Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie Gminy
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
V. Obrady sesji
§ 17
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§ 18
Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹, to zgodnie z treci¹ ustawy o ochronie informacji niejawnych, jawnoæ sesji lub jej czêci
zostaje wy³¹czona i Rada Gminy obraduje przy drzwiach
zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone do udzia³u w
myl § 15 pkt 1 Regulaminu mog¹ byæ obecne na sesji.
§ 19
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub Radnego,
Rada Gminy mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i
kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w pkt 2 Rada
Gminy mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Gminy w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
§ 20
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram... sesjê
Rady.... .
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio §19 Regulaminu.

 2503 

Poz. 1257
§ 21

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
obrad sesji Przewodnicz¹cy Rady przerywa obrady i
je¿eli nie mo¿na zwo³aæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc prawn¹.
2. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska Radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
3. Radni, którzy opucili obrady bez usprawiedliwienia
przyjêtego przez Przewodnicz¹cego Rady nie otrzymuj¹
diety b¹d rycza³tu.
4. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie informuje Radê
Gminy o zwolnieniu Radnego z sesji lub jej czêci.
§ 22
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
Radzie Gminy pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ Radny, a tak¿e nie bêd¹cy radnym cz³onek Zarz¹du Gminy.
3. Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie projekt porz¹dku obrad oraz
wnioski, o jakich mowa w pkt 2.
4. G³osowanie w sprawie zmiany porz¹dku obrad odbywa siê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
§ 23
Porz¹dek obrad obejmuje:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) informacjê Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach zarz¹du,
4) wnioski komisji Rady,
5) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska,
6) interpelacje i zapytania Radnych,
7) interpelacje i wnioski zaproszonych goci,
8) g³os publicznoci,
9) odpowiedzi na interpelacje,
10) wolne wnioski i informacje.
§ 24
1. Informacjê, o jakiej mowa w § 23 pkt 3 sk³ada Wójt
Gminy lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Zarz¹d
Gminy.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisjê.
§ 25
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Zarz¹du Gminy i Wójta Gminy.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytanie.
4. Interpelacjê sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w miarê
mo¿liwoci na sesji b¹d w formie pisemnej w termi-
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nie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady i Radnego
sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez
Zarz¹d wzglêdnie Wójta.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje Radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
7. Na wniosek Radnego, Rada Gminy mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
§ 26
1. Ka¿dy mieszkaniec gminy czy przedstawiciel organizacji ma prawo zabraæ g³os jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 minuty, po uprzednim przed sesj¹, wpisaniu siê na listê u
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszenia.
3. Ka¿dy zabieraj¹cy g³os jest obowi¹zany do stosowania siê do przepisów Regulaminu.
4. Punkt obrad g³os publicznoci nie mo¿e w ca³oci
przekraczaæ 30 minut.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
§ 28
Przewodnicz¹cy Rady po z³o¿eniu wniosku Radnego
mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci po
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy.
§ 29
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
Radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ Radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ rozmówcê do rzeczy.
3. Jeli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
Radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje Radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady Gminy zaproszonych na sesjê i publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali, w tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
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§ 30

§ 37

Na wniosek Radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie Radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.

1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg
sesji.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce sesji, godzinê jej rozpoczêcia i
zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z ostatniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak i uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczy g³osów za, 'przeciw, wstrzymuj¹cych siê,
8) wskazanie przez Radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

§ 31
Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad,
10) przerwania lub odroczenia obrad.
§ 32
1. Sprawy osobowe Rada Gminy rozpatruje z zastrze¿eniem § 52 pkt 1w obecnoci zainteresowanego, Rada
Gminy mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie pkt 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 33
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji Rady lub Zarz¹dowi Gminy ustosunkowanie siê do zg³oszonych w
czasie debaty wniosków, a jeli taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ Radnemu g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 34
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam sesjê Rady... .
2. Czas od otwarcia sesji do zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie pkt 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 35
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
§ 36
1. Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta
Gminy, w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza protokó³ z ka¿dej sesji.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u na
nastêpnej sesji.

§ 38
W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada
Gminy, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
§ 39
1. Kopiê protoko³u z sesji wraz z podjêtymi uchwa³ami
dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 7 dni roboczych od dnia
zakoñczenia sesji Zarz¹dowi Gminy.
2. Zarz¹d Gminy przekazuje wyci¹gi z protoko³u zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, które s¹ nimi
zainteresowane lub zobowi¹zane do podjêcia okrelonych dzia³añ.
§ 40
1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy w uzgodnieniu
z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o których mowa w pkt 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
VI. Uchwa³y
§ 41
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z Radnych,
komisje Rady, kluby radnych oraz Zarz¹d Gminy, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienie merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿eniu sprawozdania z jej wykonania,
6) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci uch-
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wa³y z prawem, przez radcê prawnego Urzêdu Gminy
albo przez innego prawnika.
§ 42
1. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Pkt 1 stosuje siê odpowiednio do Zastêpcy Przewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 43
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwa³y (cyfra arabska) i rok
podjêcia uchwa³y.
§ 44
1. Zarz¹d Gminy ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji
Rady Gminy.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
3. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego
siedzibie.
§ 45
Wójt Gminy przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady
Gminy w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
§ 46
Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
VII. Tryb g³osowania
§ 47
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie Radni.
§ 48
1. Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
2. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
wyznaczyæ Radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
5. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Gminy odbywa siê w przypadkach
przewidzianych ustaw¹.
§ 49
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ jednolitych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy,
a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona
Rady Gminy Komisja Skrutacyjna, z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno Radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ Radnych
obecnych na sesji.
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5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
7. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia tajnoæ g³osowania.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy Rady przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta,
a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ przebieg g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do wniosku, który jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy i zarz¹dza wybory.
§ 51
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêciu uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada g³osuje w
pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzuceniu wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów i ustêpów uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym ¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku podjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego fragmentu projektu
kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹ w § 49
pkt 2.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie nad
grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z
poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêcia poprawek wniesionych do
projektu uchwa³y nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy
poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
8. Postanowienia pkt 1-7 stosuje siê odpowiednio w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.
§ 52
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
najwiêksz¹ iloæ g³osów za ni¿ przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano najwiêcej g³osów za.
§ 53
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
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¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i
wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych
g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna liczba g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych
g³osów.
4. Bezwzglêdna liczba g³osów przy nieparzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
§ 54
1. W razie gdy wynik g³osowania budzi uzasadnione w¹tpliwoci Rad Gminy mo¿e dokonaæ reasumpcji g³osowania.
2. Wniosek w sprawie, o której mowa w pkt 1 mo¿e byæ
zg³oszony wy³¹cznie na posiedzeniu, na którym odby³o siê g³osowanie.
VIII. Komisje
§ 55
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada Gminy powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie Gminy.
§ 56
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada Gminy
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie pkt 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
§ 57
1. Komisje Rady Gminy mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi radami gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie, wnioski, projekty uchwa³ i
przedk³adaj¹ je Radzie Gminy.
§ 58
1. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, wybranych przez
cz³onków danej komisji sporód Radnych.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
na wniosek tej komisji, zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej.
3. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
§ 59
Posiedzenia Komisji zwo³uje siê w terminach umo¿liwiaj¹cych realizacjê obowi¹zków ustawowych zwi¹zanych ze zwo³ywaniem sesji.

§ 60
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
2. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ Radni, nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Z przebiegu ka¿dego posiedzenia komisji sporz¹dza siê
protokó³.
4. Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów, komisje ustalaj¹ w przygotowywanych przez
siebie i zatwierdzonych przez Radê Gminy regulaminach.
§ 61
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej dwa razy
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady Gminy sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
2. Postanowienia pkt 1 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê
Gminy.
§ 62
1. Opinie, wnioski i projekty uchwa³ komisji uchwalane
s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw
decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
3. Komisje Rady Gminy prowadz¹ rejestr wniosków.
§ 63
Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
Gminy i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 64
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny, w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
Gminy lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ
swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 65
1. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami przyjmowaæ postulaty, skargi i wnioski
mieszkañców.
2. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ mieszkañców gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych gminy i jej mieszkañców.
§ 66
Radni ponosz¹ przed Rad¹ Gminy i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swojej pracy w Radzie
Gminy.
§ 67
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez Rad-
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nego od wykonywania obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie Radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w pkt 1 podejmuje
Rada Gminy po uprzednim umo¿liwieniu Radnemu z³o¿enia wyjanieñ.
§ 68
Podstaw¹ do udzielenia Radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.
25 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania
danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru
zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 69
1. Zarz¹d Gminy wystawia Radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza
siê pe³nienie funkcji Radnego.
2. Zarz¹d Gminy udziela Radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu (realizowaniu ich uprawnieñ i w wykonywaniu ich obowi¹zków).
3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady Gminy we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem
przez nich funkcji Radnego.
IX. Bud¿et i absolutorium
§ 70
Rada Gminy okrela w odrêbnych uchwa³ach procedurê uchwalania bud¿etu, przyjmowania sprawozdania z
wykonania bud¿etu oraz absolutorium dla Zarz¹du Gminy.
X. Wspólne sesje
§ 71
1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych gmin, a w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub zastêpcy przewodnicz¹cych zainteresowanych gmin.
4. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
§ 72
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej gminy.
2. W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego
wspólnej sesji.
3. Przebieg wspólnej sesji mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów rad, które bior¹ udzia³ we
wspólnej sesji.

niu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady Gminy.
2. Zmiany do Regulaminu uchwala Rada Gminy w trybie,
o którym mowa w pkt 1.
§ 74
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapewnia przestrzeganie
postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
§ 75
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

1258
UCHWA£A Nr XXXV/244/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gardeja za 2001 rok i udzielenia absolutorium
Zarz¹dowi Gminy w Gardei z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 oraz
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz.
485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041,
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz.
1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz.
1368) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Gardei po rozpatrzeniu sprawozdania z
wykonania bud¿etu gminy Gardeja za 2001 rok przyjmuje je w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y*.
§2
Po przyjêciu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gardeja oraz bior¹c pod uwagê pozytywn¹ opiniê
Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania bud¿etu
gminy za rok 2001 i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium, jak równie¿ maj¹c na wzglêdzie pozytywne
zaopiniowanie wykonania bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ w Gdañsku Rada Gminy w Gardei udziela absolutorium Zarz¹dowi Gminy w Gardei z tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

XI. Postanowienia koñcowe
§ 73
1. Rada Gminy uchwala niniejszy Regulamin w g³osowa-

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§4

UCHWA£A Nr XL/684/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.

1. Ustala siê czynniki wp³ywaj¹ce na wysokoæ stawek
czynszu wed³ug za³¹cznika uchwa³y  w tym na jego
obni¿enie
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Banino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.)  Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê ulicy po³o¿onej we wsi Banino, oznaczonej geodezyjnie Nr 175/71 ul. Poziomki.
2.Mapka z oznaczon¹ ulic¹ i stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1260
UCHWA£A Nr XL/683/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ppkt 4 ustawy z 21
czerwca 2001 r.) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.
U. Nr 71, poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne,
c) za lokale zamienne.
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku i lokali za wyj¹tkiem drobnych nak³adów obci¹¿aj¹cych najemcê, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej
umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

§5
Najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy op³acaj¹ czynsz za lokale wymienione w § 2.
§6
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 uchwala Zarz¹d
Gminy.
§7
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
§8
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w
lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania
opa³u.
§9
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio do 30%.
4. Przed zmian¹ umowy najmu zamieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.
§ 10
Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.
§ 11
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Trac¹ moc:
1) uchwa³a Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr XVII/270/99 z
dnia 9 grudnia 1999 r.,
2) uchwa³a Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr XXVII/423/2000
z dnia 21 grudnia 2000 r.

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c oraz 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329, zm. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153, Nr 141, poz. 943, z1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,
poz. 1126, 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,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§ 15

§1

§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14

Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej w ¯ukowie
Nr XXXVIII/570/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.
§ 16
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/683/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad
polityki czynszowej

W § 1 ust. 1 uchwa³y Nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej
z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkó³
podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie
Gminy ¯ukowo:
1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Przedszkola niepubliczne (z wyj¹tkiem oddzia³ów
klas O prowadzonych przy niepublicznych szko³ach podstawowych) prowadzone na terenie Gminy
¯ukowo otrzymuj¹ z bud¿etu Gminy dotacjê na ka¿dego ucznia w wysokoci 75% wydatków bie¿¹cych
ponoszonych w przeliczeniu na 1 ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kartuzy  z
zastrze¿eniem ust. 2 i ust. 3,
2) dodaje siê ust. 3:
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2002 r. dotacja
na ka¿dego ucznia wynosi 90% wydatków bie¿¹cych
ponoszonych w przeliczeniu na 1 ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kartuzy.

Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu

§2

1. Stan wyposa¿enia mieszkañ w instalacje:
 lokal bez co. Z WC i ³azienk¹,
 lokal z co. eta¿owe,
 lokal bez co.z WC lub ³azienk¹
 lokal tylko z wod¹ i kanalizacj¹,
 lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej
2. Po³o¿enie (centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub
wolnostoj¹ca):
 miasto,
 wie.
3. U¿ytkowanie pomieszczeñ:
 samodzielne,
 wspólne,
4. Stan techniczny budynku okrelony na podstawie przegl¹dów piêcioletnich.
5. Inne czynniki:
 lokal na poddaszu o wysokoci <2,20 m,
 lokal bez kuchni,
 lokal z ciemn¹ lub wspóln¹ kuchni¹,
6. Stawka czynszu regulowanego mo¿e byæ obni¿ona do
50%.

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

1261
UCHWA£A Nr XLI/701/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkó³ podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na
terenie Gminy ¯ukowo.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1262
UCHWA£A Nr XLII/727/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr 238/2, 238/5, 238/6,
238/7, 238/9, 238/10 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 1994r. 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, Nr 100 poz.
1085, Nr 115 poz. 1229) 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr 238/2, 238/5, 238/6, 238/7, 238/9,
238/10 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
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2. Plan obejmuje obszar dzia³ek Nr : 238/2, 238/5, 238/6,
238/7, 238/9, 238/10 we wsi Leno, gmina ¯ukowo w
granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1:
2000, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³ym,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, t.j. na Rysunku planu:
Wie Leno, dzia³ki Nr 238/2, 238/5, 238/6, 238/7,
238/9, 238/10, gmina ¯ukowo,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas techniczny,
 przeznaczenie terenów:1 MU, 4 MU, 6 MU, 8 MU
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 7 MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, us³ugi i rzemios³o; 2MN,
3 MN, 5 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 12 RZ  uprawy rolne, zalesienia; 13 R 
uprawy rolne; 14T, 15 T, 16 T, 17 T, 18 T  infrastruktura techniczna; 01K  komunikacja publiczna, ulica dojazdowa; 02 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej, 03 KW, 04 KW,
05 KW, 06 KW, 07 KW  komunikacja wewnêtrzna,
ulice dojazdowe.
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 (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, które mog¹ wykraczaæ poza
nieprzekraczaln¹ liniê do 0,70 m  z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
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 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: powierzchnie terenu pokryte 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 i zieleñ
krajobrazowo  izolacyjn¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MU,
4 MU, 6 MU, 8 MU, przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane (w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹) lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej
 us³ugi owiaty i kultury
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane jako budynki wolnostoj¹ce lub bliniacze.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania 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) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ kra-
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jobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego
inwestycj¹).
C) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
D) Maksymalny procent zabudowy: 30%
E) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych:
 budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia
parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku)
 lub budynki piêtrowe z poddaszem lub bez poddasza, przykryte dachem dwuspadowym o spadku w
przedziale: 30°  40°, maksymalna wysokoæ budynków 13,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70
m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
E) Usytuowanie kalenicy:
 dla terenu 4 MU:usytuowanie kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych i us³ugowych prostopadle do
granicy z terenem 07 KW,
 dla dzia³ek po³o¿onych w obrêbie terenu 6 MU, przyleg³ych do terenu 05 KW, usytuowanie kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych i us³ugowych prostopadle do granicy z terenem 05 KW.
Dla pozosta³ych terenów nie ustala siê.
2. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 7MU,
9 MU, 10 MU, 11 MU przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us³ug i rzemios³a.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane, w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹ lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny hurtowy
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 rzemios³o us³ugowe i produkcyjne (motoryzacyjne,
stolarskie, lusarskie, itp. o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 sk³adowanie samochodów i autoz³om  wy³¹cznie
w obrêbie terenu 7 MU. Wyklucza siê sk³adowania
z³omu i autoz³omu na otwartej przestrzeni.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug, dzia³alnoci produkcyjnej i
sk³adowej wymagane jest spe³nienie norm w zakresie
ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania 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) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego inwestycj¹)
C) Ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego drzewostanu w obrêbie terenu 7 MU.
D) W obrêbie terenu oznaczonego na rysunku planu
jako pas techniczny (w terenie 11 MU), w pasie o
szerokoci 3m ustala siê zakaz nasadzeñ drzew oraz
wymóg zachowania dostêpnoci terenu dla celów
technicznych i eksploatacyjnych.
E) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
F) Maksymalny procent zabudowy: 30%
G)Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych:
 budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 lub budynki piêtrowe z poddaszem lub bez poddasza, przykryte dachem dwuspadowym o spadku w przedziale 30°  40°, maksymalna wysokoæ
budynków 13,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
F) Usytuowanie kalenicy: nie ustala siê
3. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem: 2 MN,
3 MN, 5 MN, przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne mog¹ byæ jako budynki wolnostoj¹ce lub bliniacze.
Dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania 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) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleñ winna stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ek budowlanych.
C) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
D) Maksymalny procent zabudowy: 30%.
E) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych:
 dla terenu 2 MN, 3 MN: budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

5.
6.

7.

8.

 2512 

10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m
nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 dla terenu 5 MN budynki parterowe jak dla terenu
2 MN i 3 MN lub budynki piêtrowe z poddaszem
lub bez poddasza, przykryte dachem dwuspadowym o spadku w przedziale 30°  40°, maksymalna wysokoæ budynków 13,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
F) Usytuowanie kalenicy:
 dla dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN, usytuowanie
kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych prostopadle do granicy z terenem 06 KW,
 dla dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN, usytuowanie
kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych prostopadle do granicy z terenem 03 KW,
 dla dzia³ek w obrêbie terenu 5 MN, przyleg³ych
do terenu 06 KW, usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych prostopadle do granicy
z terenem 06 KW,
 dla dzia³ek w obrêbie terenu 5 MN, przyleg³ych
do terenu 07 KW, usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych prostopadle do granicy
z terenem 07 KW.
Dla pozosta³ych terenów nie ustala siê.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12 RZ
przeznacza siê na uprawy rolne z dopuszczeniem zalesienia.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13 R
przeznacza siê na uprawy rolne.
Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 14T,
15T, 16 T, 17 T przeznacza siê na funkcje infrastruktury
technicznej  lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej. Szerokoæ pasa terenu minimum 3 m, jak na rysunku planu. Ustala siê wymóg zachowania dostêpnoci terenu. Wyklucza siê ogrodzenie terenu (nie dotyczy granic z terenami: 2 MN, 3 MN, 9 MU, 10 MU, 11
MU). Dopuszcza siê ruch pieszy.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 18 T
przeznacza siê na funkcje infrastruktury technicznej 
lokalizacjê trafostacji.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
C) Maksymalny procent zabudowy: 80%
D) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy,
dach dwuspadowy o spadku w przedziale 35°-45°,
maksymalna wysokoæ budynku: 5,00 m, poziom
posadowienia parteru  nie ustala siê
E) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê.
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  ulica dojazdowa klasy D, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 12 m  jak na
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rysunku planu. Ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m. Ze wzglêdu na
ukszta³towanie terenu i koniecznoæ wykonania elementów korpusu drogowego przed podzia³em na
dzia³ki konieczne jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu z elementami makroniwelacji
umo¿liwiaj¹cej okrelenie rzêdnej posadowienia
budynków i profilu pod³u¿nego drogi 01 K.
Dopuszcza siê: bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenów przyleg³ych, lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych (poza jezdni¹) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, parkowanie w zatokach postojowych.
B) Teren 02 K  teren do poszerzenia drogi gminnej przyleg³ej od strony zachodniej oraz rozbudowy skrzy¿owania drogi gminnej z drog¹ krajow¹. Szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu.
Skrzy¿owanie drogi gminnej poszerzonej o teren 02K
z drog¹ krajow¹ Nr 7 nale¿y zmodernizowaæ w sposób gwarantuj¹cy zachowanie bezpiecznych warunków ruchu, to jest w³aciwe parametry geometryczne i widocznoæ.
Docelowe parametry skrzy¿owania drogi gminnej z
drog¹ krajow¹ Nr 7 nale¿y zaprojektowaæ w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy techniczno  budowlane
dla dróg oraz warunki zarz¹dcy drogi krajowej.
W obrêbie terenu dopuszcza siê: lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej (poza jezdniami).
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 03 KW,
04 KW, 05 KW, 06 KW przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
A) Teren 03 KW  ulica dojazdowa klasy D o szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 12 m  15 m,
jak na rysunku planu. Ulica zakoñczona placem do
zawracania o wymiarach 15 m x 15 m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej (poza jezdni¹) lokalizacjê miejsc postojowych oraz bezporedni¹ obs³ugê przyleg³ych
dzia³ek.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) Teren 04 KW  ulica dojazdowa klasy D, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m  15 m, jak na
rysunku planu. Ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m (jak na rysunku planu).
Dopuszcza siê: lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej (poza jezdni¹) lokalizacjê miejsc postojowych oraz bezporedni¹ obs³ugê przyleg³ych
dzia³ek.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
C) Teren 05 KW, 06 KW, 07 KW  ulice dojazdowe klasy
D o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
12 m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej (poza jezdni¹) lokalizacjê miejsc po-
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stojowych oraz bezporedni¹ obs³ugê przyleg³ych
dzia³ek.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenów 1 MU  z ulicy 06 KW lub drogi przyleg³ej od strony zachodniej przez teren 02 K,
B) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenów 2 MN- z ulicy
06 KW oraz z ulicy 03 KW,
C) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 3 MN oraz do
terenu 18 T  z ulicy 03 KW,
D) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 4 MU- z ulicy
05 KW, 06 KW, 07 KW,
E) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 5 MN  z ulicy
03 KW, 05 KW, 06 KW, 07 KW,
F) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 6 MU  z ulicy
01 K, 03 KW, 05 KW,
G)dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 7 MU  z drogi
przyleg³ej do terenu od strony zachodniej, przez
teren 02 K,
H) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 9 MU  z ulicy
04 KW,
I) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 10 MU  z ulicy
01 K,
J) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 11 MU  z ulicy
01 K,
K) w obrêbie dzia³ek budowlanych po³o¿onych w terenach:
 2 MN, 3 MN, 5 MN -zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie
 1 MU, 4MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10 MU,
11MU  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskaników minimum: 3 mp/100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug oraz minimum 2 mp/mieszkanie.
11. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów: 2 MN, 3 MN, 5 MN, 18 T  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenów: 1 MU, 4MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU,
10 MU, 11MU  z dachów budynków w obrêbie
terenów dzia³ek budowlanych, z placów i miejsc
postojowych do kanalizacji deszczowej w drogach przyleg³ych do terenów. Wody opadowe
przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniakch.
 dla terenów: 01 K, 03 KW, 04 KW, 05 KIW, 06KW,
07 KW  do kanalizacji deszczowej a nastêpnie
do studni ch³onnych (poprzez studnie osadowe),
do odbiornika lub do kanalizacji deszczowej w
drodze przyleg³ej do terenu objêtego planem.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniakch.
 dla terenu: 02 K, 14T, 15 T, 16 T, 17T  powierzchniowo, w obrêbie terenów.
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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 gminne sk³adowisko odpadów.
G)Odpady technologiczne: gromadzenie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
12. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
B) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê
granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
C) Ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu, przed dokonaniem podzia³u terenu na dzia³ki budowlane konieczne jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu z koncepcj¹ drogow¹ oraz elementami
makroniwelacji, umo¿liwiaj¹cej okrelenie rzêdnej
posadowienia budynków i profilu pod³u¿nego
wszystkich ulic.
13. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MU, 2 MN, 3 MN, 4 MU, 5MN, 6MU, 7 MU,
8 MU, 9 MU, 10MU, 11MU w wysokoci 30%,
B) dla pozosta³ych terenów: w wysokoci 0,00%.
§4
USTALENIA KOÑCOWE
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1263
UCHWA£A Nr XLII/729/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki Nr 66/23 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.: 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, 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 2001 r. Nr 1142
poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w
¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki Nr 66/23 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki Nr 66/23 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 planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, t.j. na rysunku planu:
Wie Niestêpowo dzia³ka Nr 66/23, gmina ¯ukowo
w skali 1:1000, 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,
 wjazd na dzia³kê z drogi powiatowej,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas ochronny napowietrznej linii energetycznej
110 kV i 220 kV,
 przeznaczenie terenów: 1 UR  rzemios³o us³ugowe i produkcyjne; 2 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Poz. 1262, 1263

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
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  które mog¹ wykraczaæ
przed nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy do 0,70m, z
zachowaniem odleg³oci wynikaj¹cej z przepisów
szczególnych),
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 i zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ oznaczone na rysunku planu.
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§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UR
przeznacza siê na funkcje rzemios³a us³ugowego i produkcyjnego.
Dopuszczalny zakres funkcji:
 rzemios³o us³ugowe (w tym motoryzacyjne, stolarskie, lusarskie, itp. o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 rzemios³o produkcyjne.
Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony
rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Ponadto dopuszcza siê:
 lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych
 funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ (jako wbudowan¹ lub w budynkach wolnostoj¹cych). Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ
przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania 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) tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ zieleni¹
krajobrazowo  izolacyjnej o gatunkach zgodnych z
miejscowymi warunkami siedliskowymi. Przez teren
zieleni krajobrazowo  izolacyjnej dopuszcza budowê wjazdu z drogi powiatowej na teren dzia³ki po³o¿onej w czêci po³udniowej (w miejscu oznaczonym
na rysunku planu).
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ek budowlanych (lub terenu objêtego inwestycj¹).
C) Wzd³u¿ linii energetycznej 220 kV wyznacza siê pas
ochronny linii energetycznej 220 kV, oznaczony na
rysunku planu.
W pasie ochronnym (z wyj¹tkiem terenu oznaczonego na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo 
izolacyjna) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych, gara¿y, budynków magazynowych 
nie przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem
uzyskania pozytywnej opinii instytucji zarz¹dzaj¹cej
sieci¹. W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich
D) Nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu (z dopuszczeniem lokalizacji budynków na zasadach ustalonych w pkt C)
E) Maksymalny procent zabudowy: 40%
F) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: budynki parterowe z poddaszem lub bez, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 30°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków
10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m
nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia
do budynku); dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
G)Usytuowanie kalenic budynków  nie ustala siê.
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2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 MN,
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
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) Wzd³u¿ linii energetycznej 220 kV wyznacza siê pas
ochronny linii energetycznej 220 kV, oznaczony na
rysunku planu.
W pasie ochronnym (poza terenem zieleni krajobrazowej) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y  nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
instytucji zarz¹dzaj¹cej sieci¹. W pasie ochronnym
wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich
C) 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 inwestycj¹)
D) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu (z dopuszczeniem lokalizacji budynków na zasadach ustalonych w pkt C)
E) Maksymalny procent zabudowy: 30%
F) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
G)Usytuowanie kalenicy budynków mieszkalnych: kalenica g³ówna (najd³u¿sza) budynków równoleg³a do
linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
Dla pozosta³ych budynków  nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 UR  z ulicy
przyleg³ej do terenu od strony wschodniej, oraz z
drogi powiatowej Nr 258  wy³¹cznie na jedn¹ dzia³kê, po³o¿on¹ w po³udniowej czêci terenu, z wjazdem na dzia³kê w miejscu oznaczonym na rysunku
planu.
B) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN z ulicy przyleg³ej do terenu od strony wschodniej i pó³nocnej
(dzia³ka Nr 357). Zabudowa dzia³ek w obrêbie terenu 2 MN uwarunkowana jest ustanowieniem s³u¿ebnoci terenu drogi na dzia³ce Nr 357 lub przekazaniem dzia³ki Nr 357 na rzecz Gminy ¯ukowo.
C) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 w obrêbie terenu 1 UR  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników minimum: 3 mp/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych i produkcyjnych oraz minimum 2 mp/mieszkanie.
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 w obrêbie terenu 2 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 UR: z dachów budynków  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych, z placów i
miejsc postojowych  do kanalizacji deszczowej
w ulicach przyleg³ych do terenu objêtego planem,
lub do studni ch³onnych (przez studnie osadowe).
Wody opadowe z placów i miejsc postojowych
przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
lub do studni ch³onnych oczyciæ w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenu 2 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych.
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: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. 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 1993r 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 ani linii rozgraniczaj¹cych ulic.
6. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 UR, 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2
poz 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1264
UCHWA£A Nr 206/XXXV/2002
Rady Gminy w Parchowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo i
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w ¯ukówku na dzia³kach Nr 128/2 i
129/9.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 8 ust. 1, 2, 3, art. 26 i 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy w Parchowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla w ¯ukówku, zwanym dalej planem, w
formie przedstawionych poni¿ej ustaleñ i rysunku Nr 1 w
skali 1: 500 stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwala siê ustalenia ogólne do planu wymienionego
w § 1 o nastêpuj¹cej treci:
1) granice obszaru objêtego ustaleniami s¹ granicami
uchwalenia planu i zosta³y oznaczone na rysunku Nr
1 planu, który jest za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y,
2) nastêpuj¹ce elementy zagospodarowania s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania b¹d o ró¿nych zasadach zagospodarowania,
b) oznaczenia okrelaj¹ce sposób u¿ytkowania terenu ustalony poni¿ej,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy, która oznacza
najbardziej na front wysuniête miejsce ciany
budynku i nie dotyczy schodów ani balkonu,

Poz. 1264

3.
4.

5.

6.

 2517 

d) poziom posadowienia parteru 0,3 m powy¿ej najwy¿szej rzêdnej w obrysie rzutu budynku, jeli nie
oznaczono na rysunku innego poziomu,
e) sytuacja wjazdu i bramy, z³¹czy elektroenergetycznych i rejon lokalizacji rzutu budynku, który dok³adnie nale¿y ustaliæ w projekcie zagospodarowania
terenu,
f) trasy in¿ynierii sanitarnej i elektroenergetycznej,
g) strefa ochrony lasu oznacza zakaz lokalizowania
obiektów nie spe³niaj¹cych warunków wynikaj¹cych
z paragrafu 271 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 10, poz. 46 z pón. zm.),
h) strefy ochrony od urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
w których nie wolno sytuowaæ budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, ani zagospodarowania kolizyjnego,
i) Postanawia siê nastêpuj¹ce poziomy ha³asu: z uwagi na wypoczynkowo-rekreacyjn¹ funkcjê w porze
dnia do poziomu 45 dB oraz do 40 dB w porze nocnej, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).
Dla minimalizowania wp³ywu ha³asu postanowiono
obsadzenie drzew oraz krzewy oznaczone na rysunku planu.
j) wjazd na dzia³kê oznacza sytuacjê bramy i furtki.
Bramê nale¿y umieciæ jako zag³êbion¹ na 5 m w
stosunku to linii rozgraniczaj¹cej front dzia³ki.
Nie s¹ cile obowi¹zuj¹ce bilanse wody, cieków i
mocy.
Na dzia³kach realizowaæ typowe oraz indywidualne
projekty budowlane, nawi¹zuj¹ce w architekturze do
tradycyjnego budownictwa Kaszub w proporcjach, elementach i materia³ach wykoñczeniach, jak np. licowanie cian deskami.
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
a) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniejszego planu,
b) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Gminy w Parchowie,
c) w przepisach szczegó³owych i odrêbnych  nale¿y
przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),
d) us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym  nale¿y przez
to rozumieæ us³ugi z zakresu handlu, rzemios³a, gastronomii, kultury, turystyki, sportu, których uci¹¿liwoæ nie przekracza linii rozgraniczaj¹cych wyznaczonych planem,
e) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1: 500 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Ka¿dy teren elementarny oznaczono na rysunku i w
Uchwale zestawem cyfr lub liczb i literami w nastêpuj¹cym uk³adzie:
a) cyfra lub liczba arabska  numer elementarny terenu,
b) symbol literowy  przeznaczenie terenu wyjanione
w uchwale i na rysunku,
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c) dzia³ki oznaczone kolejnymi liczbami od 1  44 mo¿na ³¹czyæ, zachowuj¹c linie rozgraniczaj¹ce ró¿ne
rodzaje u¿ytkowania.
7. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia z zakresu Obrony Cywilnej:
a) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania
dla potrzeb obrony cywilnej,
b) na terenach zieleni parkowej przewiduje siê mo¿liwoæ realizacji ukryæ obrony cywilnej doranego
przygotowania o wspó³czynniku K >100.
8. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia in¿ynierii sanitarnej:
a) zaopatrzenie w wodê. Doprowadzenie wody z wiejskiej sieci, u³o¿onej w pasie drogi Jamno-¯ukowko.
Rozprowadzenie wody na osiedlu sieci¹ wodoci¹gow¹, uk³adan¹ w poboczach dróg o rednicy Æ 100
PVC i Æ 90 PVC. Podstawowy uk³ad sieci piercieniowy. Sieæ uzbroiæ w zasuwy odcinaj¹ce oraz hydranty naziemne Æ 80 mm o rozstawie do 150 m.
Przyjêto ogólnie program zaludnienia 44 domów, w
tym 4 pensjonaty na 280 u¿ytkowników. Zak³adaj¹c
jednostkowo na osobê dobowo q = 120 dm3/M/d,
Nd = 1,5, Nh = 2,0; to redniodobowe zapotrzebowanie wody Q r d = 280 x 0,12 = 33,6 m3/d. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie okrelono Q max
d = 33,6 x 1,5 = 50,4 m3/d, czyli 2,1 m3/h. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Q max h
= 2,1 x 2 = 4,2 m3/h = 1,17 dm3/s.
b) wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ w granicach poszczególnych dzia³ek,
c) odprowadzenie i unieszkodliwienie cieków sanitarno-bytowych. Wszystkie cieki sieci¹ kanalizacji sanitarnej odprowadziæ grawitacyjnie na przepompowniê cieków zlokalizowan¹ na terenie 9 NO. Sieæ usytuowaæ w pasach drogowych. cieki przetoczyæ ruroci¹giem t³ocznym na istniej¹c¹ oczyszczalniê cieków w Parchowie. Sieæ kanalizacji t³ocznej usytuowaæ w poboczach dróg. Bilans okrelono, przyjmuj¹c na u¿ytkownika iloæ cieków równ¹ zapotrzebowaniu wody oraz wspó³czynnik 0,85. redniodobowa iloæ cieków Q r d = 33,6 x 0,85 = 28,6
m3/d. Maksymalna dobowa iloæ cieków Q max d
= 50,4 x 0,85 = 42,8 m3/d, czyli 1,78 m3/h. Maksymalna godzinowa iloæ cieków Q max h = 4,4 x
0,85 = 3,57 m3/h, czyli 1,28 dm3/s,
d) na okres przejciowy do czasu wybudowania systemu, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach usytuowanych w sposób umo¿liwiaj¹cy w przysz³oci ich likwidacjê i pod³¹czenie
budynków do sieci kanalizacyjnej,
e) zaopatrzenie w energiê ciepln¹. Ustala siê indywidualny system grzewczy dla ka¿dego budynku, oparty o paliwa tzw. ekologiczne jak drewno, gaz, olej
opa³owy, energiê elektryczn¹, z wykorzystaniem
pomp cieplnych lub inne podobne. Ustala siê indywidualne ogrzewanie budynków,
f) gromadzenie i usuwanie odpadków sta³ych. Gromadzenie odpadów sta³ych i szczelnych pojemnikach
sytuowanych na poszczególnych dzia³kach. Uci¹¿liwoci powinny zamykaæ siê w granicy dzia³ki. Miejsce gromadzenie okreliæ na etapie projektu budowlanego,
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g) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹. Postanawia siê
zaopatrzyæ budynki w energiê elektryczn¹ dla celów owietlenia, przygotowania ciep³ej wody i sporadycznie grzewczych. Ustalono nastêpuj¹ce wielkoci zapotrzebowania mocy dla ka¿dego budynku = 7 KW. Bilans ogólny zapotrzebowania mocy z
uwzglêdnieniem wspó³czynnika jednoczesnoci dla
wszystkich odbiorców ustalono na 126 kW. Uchwala siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
 budowa linii napowietrzno  kablowej SN 15 kV
o d³ugoci oko³o 890 m,
 budowa stacji transformatorowej s³upowej 15/
0,4 kV o mocy do 250 kVA,
 budowa z³¹czy kablowych rozdzielczo-pomiarowych dla poszczególnych budynków w granicach ogrodzenia, co oznaczono na rysunku Nr 1,
 u³o¿enie linii kablowych nn 0,4 kV w pasach drogowych do z³¹cz kablowych, jak oznaczono na
rysunku Nr 1, zgodnie z potrzebami inwestora,
 demonta¿ istniej¹cej linii napowietrznej nn 0,4
kV, oznaczonej na rysunku Nr 1, poniewa¿ koliduje ona z rozwi¹zaniem projektowym,
 dopuszcza siê wykonanie owietlenia osiedlowego w pasach drogowych.
Na etapie projektu technicznego inwestor powinien
wyst¹piæ o warunki techniczne do Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A.
9. Postanowiono zmianê przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolne i nielene:
a) grunty rolne o powierzchni 7,85 ha, w tym R V 
2,91 ha, R VI  4,.35 ha, R VIz  0, 54 ha, Ps V  0,09
ha, po³o¿onych na terenie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹,
b) wymienione grunty nie wymagaj¹ zgody wojewody
na przeznaczenie na cele nierolne oraz decyzji w
sprawie ich wy³¹czenia z produkcji rolnej, poniewa¿
s¹ pochodzenia mineralnego.
§3
Uchwala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zieleni,
które okrelaj¹ elementy oznaczone na rysunku planu:
1) grupy drzew i krzewów przy ci¹gach komunikacyjnych pe³niæ bêd¹ funkcje izolacyjne,
2) ustala siê miejsca nasadzeñ pojedynczych drzew o
bujnej i obfitej koronie, jako akcenty na tle grup drzew
lub podkrelaj¹ce walory rzeby terenu,
3) postanawia siê ¿ywop³oty nie przycinane o funkcjach
izolacyjnych w linii ogrodzeñ,
4) w doborze rolin nale¿y zachowaæ fizjonomiê istniej¹c¹ na tym obszarze oraz stworzyæ poprzez nie stabilne pod wzglêdem biocenotycznym uk³ady rolin
bujnie rosn¹cych,
5) w projektowanej szacie rolinnej nale¿y uzyskaæ
wskanik minimum 80% udzia³u nastêpuj¹cych gatunków:
drzewa iglaste: sosna pospolita (Pinus silvestris), sosna czarna (Pinus nigra),
drzewa liciaste: brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), d¹b szypu³kowy (Quercus robur), jarz¹b pospolity (Sorbus aucuparia), buk pospolity (Fagus silvatica);
krzewy iglaste: ja³owiec pospolity w odmianach pokrojowych (Juniperus communis), ja³owiec p³o¿¹cy

w odmianach (Juniperus horizontalis), sosna kosodrzewnia (Pinus mugho var. mughus);
krzewy liciaste: jaminowiec (Philadelphus sp.), pêchêrznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), tawu³y (Spiraea sp.), berberysy (Berberis sp.), nieguliczka (Symphoricarpus sp.), lilak zwyczajny (Syringa vulgaris), bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy (Sambucus racemosa);
murawy: kostrzewa czerwona (Festuca rubra), mietlica
pospolita (Agrostis vulgaris), kostrzewa ³¹kowa (Festuca
pratensis), ¿ycica trwa³a (Lolium perenne), wiechlina ³¹kowa (Poa pratensis), wiechlina roczna (Poa annua.
§4
Uchwala siê tereny o funkcjach i zasadach kszta³towania zabudowy:
1 UT  teren us³ug turystycznych (pensjonat lub dom
letniskowy), orientacyjna sytuacja domu i poziom parteru ustalony na rysunku. Od szosy Jamno-¯ukówko pas
zieleni wysokiej. Maksymalna wysokoæ kalenicy 5,5 m
od poziomu parteru, kalenica równoleg³a do drogi osiedlowej.
2 UTL  teren budownictwa letniskowego, orientacyjne sytuacje domów i poziom posadowienia parteru ustalony na rysunku. Domy parterowe, maksymalna wysokoæ kalenicy 5,5 m od poziomu parteru, a o kalenicy
równoleg³a do drogi osiedlowej. Wzd³u¿ granicy pó³nocnej terenu przejcie piesze.
3 UT  teren us³ug turystycznych (pensjonat i domy
letniskowe). Dla dzia³ki Nr 7 i 8 rzêdna parteru ustalona
na rysunku. Domy parterowe o maksymalnej wysokoci
do 5, 5 m, kalenice równoleg³e do drogi Jamno-¯ukowko. Granica z szos¹ obsadzona wysok¹ zieleni¹.
4 UTL  teren budownictwa letniskowego. W dzia³ki
w³¹cza siê teren leny bez zmiany rodzaju u¿ytkowania.
Na dzia³kach Nr 12, 13, 14, 15 wysokoæ kalenicy do 5,5 m
od poziomu parteru. Kalenice równoleg³e do drogi Jamno-¯ukówko. Na dzia³ce Nr 12 i 13 dopuszcza siê drobne
nieuci¹¿liwe us³ugi osiedlowe realizowane w jednej bryle z domem. Na dzia³kach Nr 16, 17, 18, 19, 20 domy
parterowe o rzucie prostok¹tnym mocno wyd³u¿onym
równolegle do poziomic. Spadek terenu wynosz¹cy oko³o 15% wymaga zabezpieczenia fundamentów przed nap³ywem wód gruntowych i usuwiskami ziemi. Dopuszcza siê podpiwniczenia domów, z zachowaniem zasady
poziomu parteru 0,30 m od maksymalnej rzêdnej terenu
w obrysie rzutu budynku. Maksymalna wysokoæ kalenicy 6 m. Na dzia³kach Nr 21, 22, 23 rzuty domów prostok¹tne, wyd³u¿one w g³¹b. Domy parterowe z poddaszem
u¿ytkowym sytuowane cian¹ szczytow¹ do frontu. Maksymalna wysokoæ kalenicy 7 m.
5 RL  teren leny istniej¹cy przewidziany do zachowania i w³¹czenia do poszczególnych dzia³ek powinien
pe³niæ funkcjê zieleni izolacyjnej i klimatycznej w osiedlu
domków turystycznych. W³aciciele zobowi¹zani s¹ do
prowadzenia gospodarki lenej i ochrony. Dopuszcza siê
wykonanie spacerowych cie¿ek i elementów ma³ej architektury.
6 UT  teren us³ug turystycznych (pensjonat, us³ugi
gastronomiczne, sala wystawowa, taneczna, klub towarzyski itp.). Z uwagi na centralne po³o¿enie w osiedlu planowane bogate zagospodarowanie ogrodów z boiskami, kortami i inne urz¹dzeniami do gier i zabaw. Domy
parterowe, maksymalna wysokoæ kalenicy 7 m, nachylenia po³aci dachu do 45o.
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7 UTL  teren budownictwa letniskowego, domy parterowe o maksymalnej wysokoci kalenicy 5 m od poziomu parteru, kierunek kalenicy prostopad³y do drogi dojazdowej.
8 UTL  teren budownictwa letniskowego, domy parterowe z poddaszem u¿ytkowym o maksymalnej wysokoci 7 m, kalenica prostopad³a do frontu dzia³ki.
9 NO  teren przepompowni cieków. Przepompowniê cieków zaprojektowaæ z pompami rozdrabniaj¹cymi, nie wymagaj¹cymi usuwania skratek. Uci¹¿liwoæ w
granicy dzia³ki, któr¹ nale¿y wygrodziæ. Wokó³ nasadziæ
zieleñ, zachowuj¹c widocznoæ od strony dróg.
§5
Uchwala siê nastêpuj¹co dla terenów dróg ko³owych i
pieszych:
1) przeznaczenie drogi i rozgraniczenie:
01 D  pas odcinka drogi powiatowej Jamno-¯ukówko, adaptacja istniej¹cego uk³adu. Regulacja linii rozgraniczaj¹cej, planowane nowe w³¹czenie drogi osiedlowej.
02 D  droga dojazdowa do dzia³ek, pól i lasu, szerokoæ pasa 10 m.
03 D  droga dojazdowa do dzia³ek, szerokoæ pasa
10 m, chodnik po stronie pó³nocnej.
04 D  droga publiczna dojazdowa do dzia³ek, pól,
lasu i ³¹k. Regulacja linii rozgraniczaj¹cej.
05 D  droga dojazdowa do dzia³ek, szerokoæ pasa
10 m.
06 CPJ  ci¹g pieszo-jezdny, dojazdowy do dzia³ek,
szerokoæ pasa 8 m.
07 D  droga dojazdowa do dzia³ek z placem nawro
tu, szerokoæ 10-12 m, zakoñczona drog¹ gospodarcz¹ o szerokoci pasa 6 m dla w³aciciela dzia³ki Nr
129/10.
08 CP  ci¹g pieszy na granicy osiedla domów letniskowych o szerokoci 3 m.
2) tereny komunikacyjne wydzielane z obecnych dzia³ek 128/2 i 129/9 bêd¹ wspó³w³asnoci¹. Ka¿dy z
nowych w³acicieli bêdzie posiada³ 1/44 udzia³u w
projektowanych drogach dojazdowych.
§6
Uchwala siê dla terenu objêtego planem stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³a trac¹
moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo (zatwierdzony uchwa³¹
Nr 59/91 Rady Gminy Parchowo z dnia 23 sierpnia
1991 r. og³. Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 20, poz. 81).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Parchowie.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski
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UCHWA£A Nr XLII/306/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie przyjêcia do realizacji Zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteria wynajmowania lokali,
których najem jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220), w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z
2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest
zwi¹zany ze stosunkiem pracy których treæ stanowi
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr IV/38/94 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zasad i trybu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLII/306/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 czerwca 2002 r.
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
2. Gmina Bytów z zastrze¿eniem § 3 wynajmuje na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale osobom prowadz¹cym gospodarstwo domowe o niskich
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dochodach a tak¿e na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i zamienne.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy mog¹ byæ wydzielone lokale przeznaczone do wynajmowania na czas
trwania stosunku pracy w drodze uchwa³y Rady Miejskiej.
2. O wyborze najemcy lokalu, o którym mowa w ust. 1
decyduje Zarz¹d Miejski.
2. Lokale przeznaczone s¹ dla osób, których zatrudnienie
na terenie gminy ma szczególne znaczenie spo³eczne
dla ogó³u mieszkañców.
4. Niniejsze zasady nie dotycz¹ osób, którym zapewnienie warunków mieszkaniowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
Zarz¹d Miejski wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w
art. 2 ust. 1 pkt 5, które bêd¹ oddawane w najem jako
lokale socjalne.
§5
1. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹c¹ oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony
ustala siê w wysokoci:
1) dla osób samotnych  nie przekraczaj¹cej 150% najni¿szej emerytury;
2) dla rodzin, w przeliczeniu na jedn¹ osobê nie przekraczaj¹cej 100% najni¿szej emerytury.
2. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹c¹ oddanie w najem lokalu socjalnego ustala siê
w wysokoci:
1) dla osoby samotnej  nie przekraczaj¹cej 75% najni¿szej emerytury;
2) dla rodzin, w przeliczeniu na jedn¹ osobê  nie przekraczaj¹cej 50% najni¿szej emerytury.
3. Do dochodu miesiêcznego, o którym mowa w ust. 1 i
2 przyjmuje siê dochody wnioskodawcy i cz³onków
jego rodziny, zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych 
art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
4. Dochód miesiêczny, o którym mowa w ust. 3 ustala
siê wed³ug stanu z dnia rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy, przyjmuj¹c za podstawê redni¹ jego
wysokoæ z okresu ostatnich 6 miesiêcy.
5. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwo domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
ust. 1 oraz w § 6 ust. 1,
2) w przypadku braku osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w ust. 1, osobom prowadz¹cym gospodarstwo domowe (minimum 4 osoby), których dochód
zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali zostanie okrelone wed³ug zasad polityki czynszowej.

§6
1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony mog¹ siê ubiegaæ osoby, których warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ do zawarcia umowy.
Warunki zamieszkiwania spe³niaj¹ osoby mieszkaj¹ce
w lokalach, w których na jedn¹ osobê uprawnion¹ przypada mniej ni¿ 6 m2 powierzchni mieszkalnej lokalu albo
zamieszkuj¹ w pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê na
sta³y pobyt ludzi.
2. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mog¹
ubiegaæ siê osoby zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ osobê uprawnion¹ przypada
nie wiêcej ni¿ 5 m2 pokoi.
3. Warunki okrelone w § 5 i § 6 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
§7
1. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem ust. 2 przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny najmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
b) zajmuj¹ lokale na czas nieoznaczony, o których mowa
w § 6 pkt 1,
c) zajmuj¹ lokale socjalne, o których mowa w § 6 ust. 2,
d) uzyskiwany dochód przypadaj¹cy na cz³onka gospodarstwa domowego mieci siê w granicach okrelonych w § 5 ust. 1 i 2,
e) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczania
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
f) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ gmina Bytów zapewnia lokale socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35 ustawy.
3. Poza kolejnoci¹ mog¹ byæ przydzielane lokale socjalne osobom, które:
1) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci a spe³niaj¹ warunki okrelone w § 5, 6 i 7
oraz pochodz¹ z terenu gminy Bytów
2) utraci³y na terenie gminy mieszkania wskutek klêski
¿ywio³owej, katastrofy, po¿aru b¹d innych zdarzeñ
losowych.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1. Wobec osób nie wymienionych w art. 691 ust. 1 Kc
podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do
opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego sta³y siê po 12 listopada 1994 r.
2. Wobec osób, o których mowa w art. 30 ust. 1 nie
bêd¹ wytaczane powództwa o nakazanie przez s¹d
opró¿nienia lokalu.
§9
Komisja Rady Miejskiej w³aciwa w sprawach gospodarki mieszkaniowej dokonuje spo³ecznej kontroli trybu
rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali za-
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wieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz wymienionych w § 3 ust. 1 niniejszego za³¹cznika.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
1. Wnioski wp³ywaj¹ce do Urzêdu Miejskiego wstêpnie rozpatrywane s¹ przez pracowników Urzêdu prowadz¹cych sprawy gospodarki mieszkaniowej.
2. Weryfikacjê przeprowadza Zarz¹d Miejski przy wspó³udziale pracowników, o których mowa w ust. 1, wed³ug kryteriów zawartych w niniejszej uchwale.
3. Komisja, o której mowa w § 9 przy wspó³udziale pracowników prowadz¹cych sprawy mieszkaniowe dokonuje kontroli list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego.
4. Projekt list osób zatwierdza Zarz¹d Miejski jako listy
ostateczne.
5. Weryfikacja list nastêpuje raz w roku.
§ 11
W przypadkach nie objêtych postanowieniami niniejszego za³¹cznika decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego do lokalu podejmuje Zarz¹d Miejski.

1266
UCHWA£A Nr XLII/305/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie przyjêcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytów w
latach 2003-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220), w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 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), 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.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499), Rada Miejska w
Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Bytów w latach 20032007 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2003-2007.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLII/305/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 czerwca 2002 r.
Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Bytów
w latach 2003-2007

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego w art. 21 ust. 1 stanowi, i¿ Rada Gminy
uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wchodz¹ lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Bytów tj.
lokale mieszkalne nie wykupione w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokale mieszkalne w budynkach
wy³¹czonych ze sprzeda¿y, oraz lokale socjalne.
Na dzieñ 30 maja 2002 roku ³¹czna iloæ lokali stanowi¹cych zasób Gminy wynosi³a: 198, by³y one o ró¿nym
standardzie, wielkoci oraz statusie.
Ustawa o ochronie praw lokatorów zawêzi³a zakres
przedmiotowy programu mieszkaniowego jedynie do
zasobu mieszkaniowego gminy.
W praktyce wiêc art. 20.1 Ustawy o ochronie praw
lokatorów... wy³¹czy³ spod jej dzia³ania budownictwo w
ramach TBS-ów i funkcjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych. Stopieñ realizacji zadañ, realnoæ przyjêtych za³o¿eñ uzale¿niona jest w znacznej mierze od czynników
makroekonomicznych, miêdzy innymi poziomu inflacji,
cen materia³ów budowlanych, noników energii, wysokoci wynagrodzeñ.
I. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy zgodnie z treci¹ art. 21 ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów obejmuje min. prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z
podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne.
Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy:
 72 lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
 111 lokali w budynkach komunalnych z czego 81
lokali wy³¹czonych jest ze sprzeda¿y
 15 pomieszczeñ socjalnych
______________________
Razem: 198
Lokale te znajduj¹ siê w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, budynkach komunalnych oraz w jednym
budynku socjalnym przy ulicy Przemys³owej 6.
Stan techniczny budynków, w których znajduj¹ siê lokale komunalne przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Podzia³ budynków i mieszkañ:
 budynki mieszkalne do 1918 r.  43 z 292 mieszkaniami (w tym komunalnych 79);
 budynki mieszkalne do 1944 r.  16 z 66 mieszkaniami (w tym komunalnych 21);
 budynki mieszkalne do 1960 r.  4 z 15 mieszkaniami (w tym komunalnych 13);
 budynki mieszkalne po 1960 r.  9 z 290 mieszkaniami (w tym komunalnych 85);
_________________________________________
Razem: 72 663 mieszkañ
198
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2. Wyposa¿enie budynków (mieszkañ):
 woda 72 z 663 mieszkaniami (w tym komunalne 183)
 kanalizacja 72 z 663 mieszkaniami (w tym komunalne 183)
 ciep³a woda
 gaz 56 z 615 mieszkaniami (w tym komunalne 154)
 centralne ogrzewanie 9 z 246 mieszkaniami (w tym
komunalne 11)
3. Konstrukcja budynków:
 budynki mieszkalne o konstrukcji stropów ognioodpornych  11 (w tym komun. 84)
 budynki mieszkalne o konstrukcji stropów drewnianych  61 (w tym komun.114)
Zgodnie z art. 22 Ustawy z 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów...,
Gmina tworzy zasób lokali socjalnych. Z definicji ustawowej  lokal socjalny jest to lokal nadaj¹cy siê do
zamieszkiwania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na
cz³onka gospodarstwa domowego najemcy, nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 5 metrów kwadratowych, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10
metrów kwadratowych, przy czym lokal ten mo¿e byæ
o obni¿onym standardzie.
Na dzieñ 30 maja 2002 Gmina Bytów posiada³a:
 lokale socjalne w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych  0
 w budynku Przemys³owa 6  15
Art. 23 ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów......, stanowi, i¿ stawka czynszu za
lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ po³owy stawki
najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Najni¿szy czynsz obowi¹zuj¹cy w Gminie Bytów wynosi 2,59 z³/m2 powierzchni lokalu. Tak wiêc stawka za lokal socjalny mo¿e maksymalnie wynosiæ 1,29 z³/m2 powierzchni lokalu socjalnego.
Zmiana stawki czynszu socjalnego nastêpowaæ bêdzie
wraz ze zmian¹ stawki czynszu komunalnego.
Zwiêkszenie liczby lokali socjalnych nastêpowaæ bêdzie w drodze:
 adaptacji pomieszczeñ mieszkalnych;
 zakupu lokali mieszkalnych o obni¿onym standardzie
i wyposa¿eniu;
 budowy tanich lokali socjalnych.
W latach 2003 -2007 w ten sposób planuje siê uzyskaæ
ok. 30 lokali socjalnych (m.in. w budynku przy ul. Mieros³awskiego).
Prognoza zmian w zasobie mieszkaniowym Gminy w
latach 2003  2007 przedstawia siê nastêpuj¹co:
a) zmniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy wynikaj¹ce:
 ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych: 81
 z wyburzeñ budynków:
10
___________________________________
Razem:
91 lokali
b) zwiêkszenie zasobu mieszkaniowego Gminy wynikaj¹ce:
 z pozyskiwania lokali socjalnych (do koñca
2007 r.): 30
 z adaptacji i modernizacji komunalnych lokali niemieszkalnych na pe³nowartociowe lokale mieszkalne lub zakupu takich lokali (do koñca 2007 r.): 10
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II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali
z podzia³em na kolejne lata.
MZBK i TBS jako zarz¹dzaj¹cy mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje regularnie przegl¹dów obiektów,
szacuje koszt remontów oraz przygotowuje projekty
planów rzeczowo  finansowych remontów obiektów.
Do podstawowego zakresu robót remontowych wykonywanych przez administratorów budynków komunalnych nale¿y:
 remont mieszkañ po zmar³ych i po eksmisjach;
 remont dróg i chodników wewn¹trz osiedlowych;
 docieplenie budynków;
 wymiana stolarki okiennej;
 modernizacje systemów grzewczych w budynkach;
 roboty dekarsko  blacharskie;
 roboty wodno  kanalizacyjne;
 roboty budowlane.
Remonty budynków oraz terenów (ulice i chodniki osiedlowe) finansowe s¹:
 z dotacji bud¿etowej na roboty inwestycyjne;
 z wp³ywów czynszowych za lokale mieszkalne.
W latach 2003  2007 przewiduje siê w bud¿ecie Miasta rodki dla MZBK i TBS- u na wykonywanie robót
inwestycyjnych.
III.Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.
Sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 2003 -2007 planuje siê utrzymaæ na nastêpuj¹cym poziomie:
2003  10 -15
2004  10 -15
2005  10 -15
2006  10 -15
2007  10 -16
50 -81
IV.Zasady polityki czynszowej:
Zasady ustalania czynszów okrelone w Ustawie z 21
czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów... nie
powoduj¹ koniecznoci wprowadzania zmian w obowi¹zuj¹cym w Bytowie systemie czynszów.
Czynsze w zasobie mieszkaniowym w Gminie Bytów
ustalane s¹ w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
Czynsz w mieszkaniowym zasobie gminy ulegaæ bêdzie zmianie raz w roku, w oparciu o art. 7 i 8 ustawy;
V. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywanie zmian w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
Zmiany w systemie zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi Gminy to:
Wariant  1: przekszta³cenie MZBK jako zak³adu bud¿etowego w spó³kê prawa handlowego.
Szansa utrzymania MZBK jako spó³ki na rynku istnieje
 pracownicy posiadaj¹ du¿¹ wiedzê praktyczn¹, czêæ
pracowników posiada licencjê zawodow¹ zarz¹dców
nieruchomoci.
Wariant  2: likwidacja MZBK i przekazanie zasobów
do TBS-u w celu zarz¹dzania zasobem mieszkaniowym
gminy.
Ca³kowite zakoñczenie zmian strukturalnych w zarz¹dzaniu zasobami mieszkaniowymi Gminy Bytów powinno zakoñczyæ siê w 2004 r.
VI. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003 -2007.
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1. Podstawowym ród³em finansowania gospodarki
mieszkaniowej s¹ czynsze.
W wyniku aktualnej polityki czynszowej oraz wprowadzonych zmian w systemie zarz¹dzania docelowo wp³ywy czynszowe bêd¹ pokrywaæ w pe³ni koszty utrzymania budynków i administracji oraz czêæ kosztów
niezbêdnych remontów.
2. Innym wa¿nym ród³em finansowania s¹ dotacje z
bud¿etu Gminy, które przeznaczone bêd¹ na:
 pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali socjalnych;
 inwestycje budowlane prowadzone przez MZBK;
 sp³atê odsetek od kredytów na remonty budynków
pobranych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Gmina jest udzia³owcem.
3. Dop³aty do oprocentowania kredytów udzielonych na
remonty budynków mieszkalnych  Ustawy z 26 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 803 z 2001 r.).
4. Premie za przedsiêwziêcia termomodernizacyjne 
Ustawa z 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ
termomodernizacyjnych (Dz..U. Nr 162, poz. 1121).
5. Kredyty na warunkach preferencyjnych udzielane gminie na realizacjê komunalnej infrastruktury technicznej
towarzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu  Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Z 27.11.1995 r. z
pón. zm.).

6. Dotacje celowe z bud¿etu Pañstwa dla gmin na podstawie art. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów....
VII. Wielkoæ rodków finansowych na gospodarkê mieszkaniow¹ w poszczególnych latach uzale¿niona bêdzie
od mo¿liwoci bud¿etu Miasta, rodków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, poziomu cen materia³ów
budowlanych, poziomu czynszów mieszkalnych i windykacji czynszów.
Tabela (za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y) przedstawia planowane wydatki na gospodarkê mieszkaniow¹ w latach 2003  2007 z pominiêciem wydatków na modernizacjê i inwestycje.
VIII. Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Gmina Bytów popiera i stwarza warunki dla przedsiêwziêæ maj¹cych wp³yw na racjonalizacjê i poprawê wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy.
Wyra¿a siê to w nastêpuj¹cych dzia³aniach:
 udzielanie bonifikat dla najemców zg³aszaj¹cych
chêæ wykupu mieszkania,
 umo¿liwienie zamian mieszkañ pomiêdzy najemcami lokali komunalnych,
 wyra¿anie zgody i poparcie dla nadbudów i modernizacji pomieszczeñ mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
 przeznaczenie na adaptacje na mieszkania lokali i
budynków stanowi¹cych w³asnoæ Gminy.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLII/305/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 czerwca 2002 r.

WYSOKOÆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH
Z PODZIA£EM NA KOSZTY BIE¯¥CEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW LOKALI I BUDYNKÓW
Faktyczne
wykonanie w 2001
I -XII

Wyszczególnienie
Ogó³em nak³ady w tym:
Koszty eksploatacyjne
remonty, modernizacje, inwestycje:
ze rodków F-szu remontowego
z dotacji
W nak³adach ogó³em mieszcz¹ siê nak³ady na
koszty zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ w
wysokoci na 1 m2

Prognoza
wykonania w
2002 I - XII

Projekt planu na lata 2003 - 2007
2003

2004

2005

2006

2007

191109,00

206895,00

230000,00

260000,00

290000,00

320000,00

350000,00

152472,00

164512,69

190000,00

210000,00

230000,00

260000,00

260000,00

38637,00
233710,00

42382,00
130000,00

50000,00
150000,00

60000,00
190000,00

70000,00
170000,00

80000,00
210000,00

90000,00
230000,00

0,60

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1267
UCHWA£A Nr XLII/1342/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IV/II3/99 Rady Miasta
Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia
cen urzêdowych za przewozy taksówkami osobowymi,
ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeñ
w które winny byæ zaopatrzone taksówki osobowe na
terenie miasta Gdyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art.
8 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z

2001 r. Nr 97, poz. 1050) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r.  prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 50, poz. 601 z pón.zm.), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr IV/II3/99 Rady Miasta Gdynia z dnia 27
stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za
przewozy taksówkami osobowymi oraz dodatkowych
oznaczeñ, w które winny byæ zaopatrzone taksówki osobowe na terenie miasta Gdyni wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 uchwa³y po s³owach ...do niniejszej uchwa³y skrela siê kropkê i dodaje siê s³owa oraz okrela siê granice obowi¹zywania I strefy taryfowej,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
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2. Dodaje siê za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
3. W za³¹czniku Nr 1 uchwa³y w punkcie 1 w podpunktach TARYFA III i TARYFA IV s³owa poza strefê miejsk¹ zastêpuje siê s³owami poza granice 1 strefy taryfowej.
4. W za³¹czniku Nr 2 uchwa³y na drugiej stronie wzoru
informacji o op³atach w taryfie 3 i taryfie 4 s³owa poza
granice administracyjne miasta Gdyni zastêpuje siê
s³owami poza granice 1 strefy taryfowej
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Gdyni.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLII/1342/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 czerwca 2002 r.
1. Ustala siê granice obowi¹zywania 1 strefy taryfowej
za przewozy osób taksówkami poprzez wprowadzenie
tablicy drogowej: Gdynia
 dla kierunku Rumia
ul. Morska na granicy z Rumi¹  tablica koniec Gdyni
 dla kierunku Rumia
ul. Hutnicza na granicy z Rumi¹  tablica koniec Gdyni
 dla kierunku Koleczkowo
od strony Chyloni
ul. Jod³owa  tablica koniec Gdyni
 w kierunku Kosakowa
ul. Wiejska na wysokoci piekarni
 dla kierunku Koleczkowa, Lê¿yc, Chyloni:
od strony Chwarzna, D¹browy  ul.Wiczliñska na wysokoci pêtli autobusu 172, przy rozdzielni gazu,
 w kierunku Chwaszczyna
ul. Chwaszczyñska na granicy miasta (na wysokoci
masztu TV)
 w kierunku Sopotu:
od strony Karwin  ul.Sopocka, tablica koniec Gdyni
od strony Or³owa  Aleja Zwyciêstwa, skrzy¿owanie z
ul.Bernadowsk¹,
 w kierunku Gdañska:
od strony Chyloni, Witomina, Karwin -obwodnica, tablica koniec Gdyni
2. Na kierunku przeciwnym w miejscach okrelonych w
punkcie 1 nastêpuje odwo³anie 2 Strefy taryfowej poprzez wprowadzenie tablicy drogowej koniec Gdyni.

1268
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/174C/266/W/OGD/7/2002/KK
W dniu 26 czerwca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy

 Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z o.
o z siedzib¹ w Ustce, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/174/266/
U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia 27 lutego
2000 r. Nr WCC/174A/266/W/3/2000/RW i z dnia 16 stycznia 2001 r. Nr WCC/174B/266/W/3/2001/RW, udzielono
Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Ustce, koncesji na wytwarzanie ciep³a na
okres do 15 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie
w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres
dzia³alnoci.
Pismem z dnia 22 kwietnia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ mocy
zainstalowanej w jednym z szeciu róde³ ciep³a  Kot³owni rejonowej zlokalizowanej przy ul. Krótkiej 4 w Ustce, w której prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza w
zakresie wytwarzania ciep³a.
W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta wynika³a z przeprowadzonych przez
Przedsiêbiorstwo dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie
mocy zainstalowanej poprzez trwa³e wy³¹czenie jednego
kot³a typu WR-5. Koniecznoæ wy³¹czenia tego kot³a wynika³a z faktu wypowiedzenia umowy ciep³a przez Stoczniê Ustka w zwi¹zku jej likwidacj¹.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/174/266/U/
OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia 27 lutego 2000 r.
Nr WCC/174A/266/W/3/2000/RW i z dnia 16 stycznia
2001 r. Nr WCC/174B/266/W/3/2001/RW.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 26 czerwca 2002 r.

1269
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/977A/2265/W/6/OGD/2002/KC
W dniu 20 czerwca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 28 lutego 2001 r. Nr WCC/977/2265/N/
3/2001/ZJ, udzielono przedsiêbiorstwu Administracja
Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie, koncesji na
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wytwarzanie ciep³a na okres do 5 marca 2011 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2
Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 12 kwietnia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ iloci
róde³ i wynikaj¹c¹ z tego zmian¹ ³¹cznej mocy zainstalowanej w ród³ach, w których prowadzona jest dzia³alnoæ
gospodarcza w zakresie wytwarzania ciep³a.
W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta wynika z przejêcia do eksploatacji szeciu kot³owni na terenie Gminy Nowy Staw o ³¹cznej mocy
zainstalowanej 0,533 MW.
W zwi¹zku z tym ogólna liczba eksploatowanych przez
Przedsiêbiorstwo róde³ ciep³a zwiêkszy³a siê do 7 róde³, a ³¹czna moc zainstalowana uleg³a zwiêkszeniu do
wielkoci 4,183 MW.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 28 lutego 2001 r. Nr WCC/977/2265/N/3/
2001/ZJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 20 czerwca 2002 r.

1270
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1041/3819/W/OGD/2002/SK
oraz
Nr PCC/1026/3819/W/OGD/2002/SK
W dniu 17 czerwca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej FLUPAL Sp. z
o.o. z siedzib¹ w S³upsku, ul. Boles³awa Krzywoustego 8,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ
przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonego przez S¹d Rejonowy w
Gdañsku XVI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego, w dniu 6 wrzenia 2001 r. Wczeniej by³o zarejestrowane w rejestrze s¹dowym prowadzonym przez
S¹d Rejonowy w S³upsku VIII Wydzia³ Gospodarczo-Rejestrowy.
Przedsiêbiorstwo spe³nia warunki okrelone w art. 33
ust. 1 pkt 1  4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci
gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma
mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, zatrudnia osoby o w³aciwych kwa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lifikacjach zawodowych oraz nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym, ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ wobec niego okolicznoci okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na 10 lat zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza oraz zgodnie z art. 36
ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 17 czerwca 2002 r.

1271
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1040/3313/W/OGD/2002/AP
oraz
Nr PCC/1025/3313/W/OGD/2002/AP
W dniu 13 czerwca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 PIMBR Sp. z o.o. z siedzib¹ w S³upsku, ul. Przemys³owa 35, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
udzieliæ przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonego przez S¹d Rejonowy w
Gdañsku XVI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego, w dniu 28 sierpnia 2001 r. Wczeniej by³o
zarejestrowane w rejestrze s¹dowym prowadzonym przez
S¹d Rejonowy w S³upsku VIII Wydzia³ Gospodarczy-Rejestrowy.
Przedsiêbiorstwo spe³nia warunki okrelone w art. 33
ust. 1 pkt 1  4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci
gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma
mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych oraz nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym, ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ wobec niego okolicznoci okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na okres 10
lat zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza oraz zgodnie z
art. 36 ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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1272
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/294A/1254/W/OGD/2002/JG,
Nr WEE/17A/1254/W/OGD/2002/JG
oraz
Nr OEE/224B/1254/W/OGD/2002/JG
W dniu 11 czerwca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Elektrociep³ownie Wybrze¿e Spó³ka Akcyjna z siedzib¹
w Gdañsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ nazwê koncesjonariusza, okrelon¹ na stronie 1 koncesji na wytwarzanie ciep³a z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK, wytwarzanie
energii elektrycznej z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WEE/
17/1254/U/OT1/98/JK oraz obrót energi¹ elektryczn¹ z
dnia 17 grudnia 1999 r. Nr OEE/224/1254/W/1/2/99/AS,
zmienion¹ decyzj¹ z dnia 7 grudnia 2000 r. Nr OEE/224A/
1254/W/1/2/2000/AS.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 5 czerwca 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ nazwy
spó³ki. Zmiana nazwy Koncesjonariusza zosta³a odnotowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/294/1254/
U/OT1/98/JK w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciep³a, z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WEE/17/1254/
U/OT1/98/JK w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz z dnia 17 grudnia 1999 r. Nr
OEE/224/1254/W/1/2/99/AS w sprawie udzielenia koncesji na obrót energi¹ elektryczn¹, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
7 grudnia 2000 r. Nr OEE/224A/1254/W/1/2/2000/AS.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 11 czerwca 2002 r.

1273
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/399C/278/W/3/OGD/2002/SA
W dniu 11 czerwca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o. o. z siedzib¹
w Tczewie, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/399/

278/U/OT1/98/AR, zmienion¹ decyzjami z dnia 7 czerwca
2000 r. Nr WCC/399A/278/W/3/2000 EG oraz z dnia 9 stycznia 2002 r. Nr WCC/399B/278/W/3/2002/ASA udzielono
przedsiêbiorstwu Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Tczewie, koncesji na wytwarzanie ciep³a
na okres do 30 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 29 kwietnia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ iloci
róde³ i wynikaj¹c¹ z tego zmian¹ ³¹cznej mocy zainstalowanej w ród³ach, w których prowadzona jest dzia³alnoæ
gospodarcza w zakresie wytwarzania ciep³a.
W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta wynika z wycofania z eksploatacji czterech kot³ów o ³¹cznej mocy 40,6 MWt w kot³owni przy ul.
Gdañskiej w Tczewie oraz rezygnacji z eksploatacji siedmiu kot³owni lokalnych o ³¹cznej mocy zainstalowanej
0,645 MWt, nie bêd¹cych w³asnoci¹ Przedsiêbiorstwa.
W zwi¹zku z tym ogólna liczba eksploatowanych przez
Przedsiêbiorstwo róde³ ciep³a zmniejszy³a siê do 11 róde³, a ³¹czna moc zainstalowana uleg³a zmniejszeniu o
41,245 MWt, tj do wielkoci 78,836 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/399/278/
U/OT1/98/AR zmienion¹ decyzjami z dnia 7 czerwca 2000
r. Nr WCC/399A/278/W/3/2000/EG oraz z dnia 9 stycznia
2002 r. Nr WCC/399B/278/W/3/2002/ASA
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 11 czerwca 2002 r.

1274
UCHWA£A Nr XLIII/274/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
w zwi¹zku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z pón. zm. na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy w Czarnej D¹brówce
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ gminy na okrêgi i numery, ich granice oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu:

Nr okrêgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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GRANICA OKRÊGU
Czarna D¹brówka, Podkomorzyce, wiêchowo,
Jerzkowice
Flisów, Karwno, Nowe Karwno, Podkomorki, Soszyce
Wargowo, Wargówko, Dr¹¿kowo, Mikorowo, Przybin, Kotuszewo
Kozy, Kozin, Kostroga
Brzezinka, Kleszczyniec, Osowskie, Po³upino
No¿yno, No¿ynko
Kartkowo, Skotawsko, Unichowo
Bochowo, Bochówko, Glinica, Rokitki
Otnoga, Dêby, Zawiat, Mydlita, Rudka, K³osy
Rokiciny
Rokity
D¹browa Lena, Jasieñ, Jaszewo, Lipieniec, £upawsko, Obrowo,
Przylaski, Sieromino

Liczba wybieranych radnych
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

§3

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§3

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i ma zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cej po kadencji w czasie
której wesz³a w ¿ycie.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od chwili
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Czarnej D¹brówce.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

1275
UCHWA£A Nr XLIII/268/02
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Czarna D¹brówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z
2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6 a
w zwi¹zku z art. 28 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079 z pón. zm.) Rada Gminy  uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uznaje siê za pomniki przyrody drzewa rosn¹ce w granicach administracyjnych Gminy Czarna D¹brówka:
1)  cis pospolity o obwodzie pnia 270 cm i wysokoci
9 m rosn¹cy na dzia³ce Nr 136/4 obrêb geodezyjny
ROKITKI stanowi¹cej w³asnoæ Marka Kazimierza i
El¿biety ma³¿. Grucza,
2) lipa drobnolistna o obwodzie pnia 350 cm i wysokoci 18 m, rosn¹ca na dzia³ce Nr 199/2 obrêb geodezyjny ROKITY, stanowi¹cej w³asnoæ Wies³awa
W³adys³awa i Iwony Niny ma³¿. Butowskich.
§2
W odniesieniu do wymienionych drzew, zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

1276
UCHWA£A Nr XLV/314/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia Bytowa.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, 26 i 28 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), na wniosek
Zarz¹du Miejskiego, Rada Miejska w Bytowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia Bytowa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XIII/116/99 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 listopada
1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 13, poz. 49 z 8 lutego 2000 r.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Ustalenia szczegó³owe dla terenu, obejmuj¹cego dzia³kê Nr 131 i czêæ dzia³ki Nr 132/4 przy ul. Derdowskiego w Bytowie, wydzielonego na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem 85 UO,
UC/M:
 Teren przy ul. Derdowskiego.
 Us³ugi owiaty oraz funkcja us³ugowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
 Adaptacja i waloryzacja istniej¹cej zabudowy.
 Teren znajduje siê w strefie O  obserwacji archeologicznej, dla której obowi¹zuje koniecznoæ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1276

 2528 

zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, w zakresie okrelonym inwestorowi
w decyzji na ich wykonanie wydanej na wniosek inwestora przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 Rozbudowa istniej¹cej zabudowy przy ul. Derdowskiego 3 przez realizacjê poddasza u¿ytkowego w
budynku g³ównym.
 Zabudowa wzd³u¿ po³udniowo  zachodniej granicy dzia³ki 132/4 winna przebiegaæ po granicy z dzia³kami s¹siednimi, realizacja zabudowy do dwóch
kondygnacji, tj. do 7,5 m od poziomu terenu do linii
okapu, mo¿liwy dach jednospadowy.
 Realizacja pozosta³ej zabudowy na dzia³ce 132/4 o
wysokoci do 8,5 m od poziomu otaczaj¹cego terenu do linii okapu, mo¿liwy dach jednospadowy.
 Wprowadziæ maksymaln¹ iloæ zieleni wysokiej i
redniej.
 Sposób zabudowy terenu winien zapewniaæ przewietrzanie, powsta³ego w wyniku jej realizacji, wnêtrza urbanistycznego.
 Ustala siê minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu przeznaczonego
pod us³ugi owiaty: 13%.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenu, obejmuj¹cego czêæ
dzia³ki Nr 133 i 100/10 przy ul. Derdowskiego w Bytowie, wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem 86 UO/US:
 Teren przy ul. Derdowskiego.
 Funkcja  us³ugi owiaty i sportu.
 Tymczasowa adaptacja istniej¹cej zabudowy.
 Teren znajduje siê w strefie O  obserwacji archeologicznej, dla której obowi¹zuje koniecznoæ zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi, w zakresie okrelonym inwestorowi w
decyzji na ich wykonanie wydanej na wniosek inwestora przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 Realizacja nowej zabudowy o funkcji owiatowo 
sportowej, np. du¿a sala sportowa, powi¹zana funkcjonalnie z s¹siaduj¹cymi terenami owiatowymi
(82UO/M, 85UO,UC/M).
 Wejcie g³ówne od strony ul. Derdowskiego, zapewniæ dojcie ze szko³y terenu 82UO/M oraz ze szko³y
terenu 85UO,UC/M (dopuszczalne bezporednie
po³¹czenie w formie przejcia podziemnego).
 Tymczasowe u¿ytkowanie  zgodne z obecnym, parking oraz zieleñ.
 Istniej¹ca zieleñ wysoka do zachowania.
 Zapewniæ co najmniej 20 miejsc parkingowych  dopuszcza siê ich zbilansowanie w oparciu o realizacjê
miejsc postojowych projektowanych w planie na
terenie 145 KL.
 W projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem
pozwolenia na budowê, obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni w oparciu o inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej.
 Ustala siê minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu: 37%.
3. Ustalenia szczegó³owe dla terenu, obejmuj¹cego czêæ
dzia³ki Nr 100/10 przy ul. Derdowskiego w Bytowie,
wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem 146KY:

 Droga piesza zapewniaj¹ca po³¹czenie 83 P,UC,S i 82
UO z 145 KL i 86 UO/US.
 Wymagana realizacja posadzki, uporz¹dkowanie terenu, realizacja owietlenia i nasadzenia drzew.
 Istniej¹ca zieleñ wysoka do zachowania.
 Teren znajduje siê w strefie O  obserwacji archeologicznej, dla której obowi¹zuje koniecznoæ zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi,
w zakresie okrelonym inwestorowi w decyzji na ich
wykonanie wydanej na wniosek inwestora przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 Przez teren dopuszczalna realizacja ³¹cznika pomiêdzy
zabudow¹ owiatowo-sportow¹ terenów 85UO,UC/M
i 86 UO/US w formie przejcia podziemnego.
 Ustala siê minimalny udzia³ powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni terenu: 60%.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub zagospodarowania,
c) linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce po dekapitalizacji zabudowy, z któr¹ koliduje,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy dla kondygnacji
nadziemnych.
§3
1. Dla obszaru objêtego granicami niniejszej zmiany planu obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne (Rozdzia³ 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia Bytowa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIII/116/
99 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 listopada 1999
r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 13, poz. 49 z 8 lutego
2000 r.).
2. Okrelenia u¿yte w ustaleniach niniejszej zmiany planu nale¿y rozumieæ zgodnie z ustaleniami planu wymienionego w ust. 1.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela na 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Bytowie,
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,
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4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
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§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecia Bytowa, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XIII/116/99 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 13, poz. 49
z 8 lutego 2000 r.) w zakresie ustaleñ niniejszej zmiany
planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

Numer okrêgu
wyborczego

1

2

3
4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w sprawie zastêpczego ustalenia podzia³u powiatu lêborskiego na okrêgi wyborcze.
Na podstawie art. 203 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (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 i Nr 68 poz. 632) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z niewykonaniem przez Radê Powiatu Lêborskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w S³upsku Nr 18/02 z dnia 11 lipca 2002 r. wzywaj¹cego do ustalenia do dnia 23 lipca 2002 r. podzia³u powiatu na okrêgi
wyborcze, powiat lêborski dzieli siê na ni¿ej wymienione
okrêgi wyborcze oraz ustala siê ich granice i liczbê wybieranych radnych:

Granice okrêgu wyborczego
Miasto Lêbork ulice : Abrahama, Akacjowa, Arctowskiego, Armii Krajowej nr
55, 56, 57, 58,Artylerzystów,Beniowskiego, Boles³awa Krzywoustego, Brzozowa,
Ceynowy, Ch³opska,Chojnicka, Cisowa, Czecha, Czo³gistów od nr 1 do nr 7 oraz
numery 13,14,15, Dêbowa, Domejki, Drêtowo, Drzyma³y, Dworcowa, 10 Marca,
Genera³a Bema, Genera³a Maczka, Gliniana, Górników, Grudzi¹dzka,
Grunwaldzka, Gryfa Pomorskiego, Harcerzy, Hibnera, Hutnicza, Jagielloñska,
Jana Paw³a II, Jednoci Robotniczej, Jesionowa, Jod³owa, Kana³owa, Kartuska,
Kasztanowa, Kaszubska, Kiliñskiego, Klonowa, Kniewskiego, Kolejarzy,
Kolonia, Komuny Paryskiej, Konopackiej, Kociuszki, Ksiêdza Gracza,
Kujawska, Kukuczki, Kusociñskiego, Legionów Polskich, Lotników, Lubelska,
£asaka,£owicka, Majkowskiego, Majora Sucharskiego, Ma³oszycka,
Marusarzówny, Matejki, Mazurska, Mieszka I, Mireckiego, Modrzewiowa,
Mciwoja II, Myliwska, Na³kowskiej, Obroñców Wybrze¿a, Okrzei,
Olimpijczyków, Osiedle Lene, Piecewo, 1 Maja, I Armii Wojska Polskiego, Plac
M³odzie¿y, Plater, Polskich Marynarzy, Pomorska, Pu³kownika D¹bka,
Robotnicza, Rogali, Roszarnicza, Rutkowskiego, Rzemielnicza, Sandomierska,
Saperów, S³owackiego, S³upska, Sportowa, Spó³dzielcza, Staffa, Stamma, l¹ska,
Tczewska, Teligii, Topolowa, Toruñska, Traugutta, 3 Maja, Tuwima,
Warszawska, Wielkopolska, Wierzbowa, W³adys³awa IV, Wróblewskiego,
Wysockiego, Zawiszy Czarnego, ¯eromskiego.
Miasto Lêbork ulice : Aleja Niepodleg³oci, Aleja Wolnoci, Armii Krajowej od
nr 4 do nr 53, Basztowa, Batalionów Ch³opskich, Bieszki, Bohaterów
Westerplatte, Buczka, Cegielniana, Chopina, Curie–Sk³odowskiej, Czo³gistów od
nr 17 do nr 34, D¹browskiego, Derdowskiego, D³ugosza, Dygasiñskiego, 9 Maja,
Findera, Franciszkañska, Gajowa, Gdañska, Genera³a Wybickiego, Genera³a
Sikorskiego, Gierymskiego, G³owackiego, Grottgera, Handlowa, Kardyna³a
Wyszyñskiego, Kasprzaka, Kazimierza Wielkiego, Kellera, Konopnickiej,
Korczaka, Kossaka, Krótka, Kwiatowa, Lena, Lipowa, £¹czna, Malczewskiego,
Marcinkowskiego, Miko³ajczyka, M³ynarska, Moniuszki, Mostnika, Ogrodowa,
Orliñskiego, Orzeszkowej, Paderewskiego, Parkowa, Piêkna, Pilotów, Pionierów,
Plac Kopernika, Plac Piastowski, Plac Pokoju, Plac Spó³dzielczy, Plac wiêtego
Jakuba, Plac ¯wirki i Wigury, Polna, Poznañska, Prusa, Przymurna, Przyzamcze,
Pu³askiego, Reja, Rod³a, Ró¿yckiego, Sienkiewicza, Sieroszewskiego, Skargi,
Skar¿yñskiego, Skoczylasa, Solna, Spokojna, Staromiejska, Staszica,
Stryjewskiego, Stwosza, Styki, Syrokomli, Targowa, Waryñskiego,
Weterynaryjna, Wêgrzynowicza, Wiejska, Witkowskiej, Witosa, W³adys³awa
£okietka, Wyczó³kowskiego, Wyspiañskiego, Zwyciêstwa.
Gmina Wicko, Miasto £eba
Gminy : Cewice, Nowa Wie Lêborska

Liczba wybieranych
radnych

6

5

3
5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na
terenie powiatu lêborskiego w trybie zwyczajowo przyjêtym.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1278
ZARZ¥DZENIE Nr 121/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 5 sierpnia 2002 r.
w sprawie podzia³u gminy Bytów na okrêgi wyborcze

Numer
okrêgu
wyborczego
1

2

3

4

Poz. 1277, 1278
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Na podstawie art. 203 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (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 i Nr 68 poz. 632) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z niewykonaniem przez Radê Miejsk¹ w
Bytowie postanowienia Komisarza Wyborczego w S³upsku Nr 19/02 z dnia 12 lipca 2002 r. wzywaj¹cego do ustalenia do dnia 19 lipca 2002 r. zgodnego z prawem podzia³u gminy na okrêgi wyborcze gminê Bytów dzieli siê
na ni¿ej wymienione okrêgi wyborcze oraz ustala siê ich
granice i liczbê wybieranych radnych:

Liczba
wybieranych
radnych

Granice okrêgu wyborczego
Bytów ulice : Broniewskiego, Ceynowy, D¹browskiej, Domañskiego,
Dunikowskiego, Dzia³kowa, Ga³czyñskiego, Gdañska, Jeziorna, Kolonia Jeziorki,
Kruczkowskiego, Lêborska, Majkowskiego, Mi³a, Mostnika, Na³kowskiej,
Orodek Jeleñ, Przemys³owa, Sêdzickiego, S³oneczna, Staffa, Szenwalda, w.
Filipa Neri, Tetmajera, Tuwima, Wybickiego, Wyspiañskiego, Zwyciêstwa.
Bytów ulice : Bauera, Brzozowa, Cicha, Górna, Harcerska, Kiliñskiego,
Kochanowskiego, Ko³³¹taja, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego,
Kociuszki, 1 Maja, Ma³achowskiego, Mickiewicza, Mieros³awskiego
Naruszewicza, Niemcewicza, Ogrodowa, Pochy³a, Pogodna, Rac³awicka, Rejtana,
Sikorskiego, Sportowa, Staszica, Styp-Rekowskiego, Trembeckiego, Wery.
Bytów ulice : Armii Krajowej, Bydgoska, Chojnicka, Derdowskiego, Drzyma³y,
Dworcowa, Dworzec, Jana Paw³a II , K¹pielowa, Kocielna, Krofeya, Krótka,
Kwiatowa, Lena, 11 Listopada, £¹kowa, Miastecka, M³yñska, Nad Boruj¹,
Parkowa, Podzamcze, Polna, Plac Kard. Wyszyñskiego, Prosta, Rycerska,
Rzemielnicza, Starochojnicka, Starokocielna, Stary Dworzec, Stobnicka,
Sucharskiego, ródmiejska, Szarych Szeregów, Szeroka, Szkolna, Tartaczna,
W¹ska, Wie¿a Wodna, Wojska Polskiego, Wolnoci, Zamkowa, Zau³ek
Drozdowy, Zau³ek S³owiczy, Zielona.
Bory Rekowskie, Brynki Rekowskie, Chomice, D¹bie, D¹bki, Gostkowo,
Grzmi¹ca, Leno, Ma³a Wie, M¹drzechowo, Miêdzygórze, Mokrzyn, Nieczulice,
Niezabyszewo, P³ótowa, Pomysk Ma³y, Pomyski M³yn, Pomysk Wielki,
Przyborzyce, Pó³czynek, Pustkowie Rekowskie, Pyszno, Rzepnica, Rekowo,
Sarniak, Sierzenko, Sierzno, Szarzyn wi¹tkowo, wierkówko, Udorpie,
Z¹binowice, Zbys³aw.
§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa

6

5

5

5

Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na
terenie gminy Bytów w trybie zwyczajowo przyjêtym.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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