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1322
UCHWA£A Nr LIX/143/2001
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Kosakowo na
2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 roku Nr 142 poz. 1591) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek bud¿etowych
samorz¹du terytorialnego w latach 1999  2001 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 ze zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.
1119; Nr 95, poz. 1041 z 2000 r.; Nr 39, poz. 459 z 2001 r.;
Nr 55, poz. 574 z 2001 r.) oraz art. 124 i 128 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 ze zm.: Dz. U. Nr 49, poz. 485 z 1999 r.;
Nr 38, poz. 360 z 1999 r.; Nr 70, poz. 778 z 1999 r.; Nr 110,
poz. 1255 z 1999 r.; Nr 6 poz. 69 z 2000 r.; Nr 12, poz. 136
z 2000 r.; Nr 48, poz. 550 z 2000 r.; Nr 95, poz. 1041 z
2000 r.; Nr 119, poz. 1251 z 2000 r.; Nr 122, poz. 1315 z
2000 r.; Nr 45, poz. 497 z 2001 r.; Nr 46, poz. 499 z 2001 r.)
Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody gminy Kosakowo w roku 2002 w
wysokoci
14.079.715
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* wraz z za³¹cznikiem towarzysz¹cym)
W tym:
a) podatki i op³aty lokalne
7.399.246
b) dochody z maj¹tku gminy
1.386.246
c) udzia³y gminy w podatku dochodowym 1.647.578
d) subwencje
2.614.814
e) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu adm. rz¹dowej (za³¹cznik
Nr 3*)
366.580
f) pozosta³e dochody
653.601
z tego:
wp³aty z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
75.000
g) dotacje celowe otrzymane na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
11.650
2. Ustala siê wydatki gminy Kosakowo w roku 2002 w
wysokoci
16.935.271
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y)
W tym:
a) wydatki bie¿¹ce
8.835.360
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
4.948.200
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce 3.887.160
z tego:
wydatki na profilaktykê i rozwi¹zywanie problemów
alkoholowych
75.000
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

 odsetki
488.000
 wp³aty gmin na zwiêkszenie czêci podst. subwencji ogólnej
1.022.397
 rezerwy ogólne i celowe
255.681
w tym:
rezerwa celowa dla so³ectw
65.681
 rezerwa celowa na zabezpieczenie d³ugu Gminnego
Orodka Zdrowia
60.000
rezerwa ogólna
130.000
b) wydatki maj¹tkowe
6.175.486
w tym:
wydatki inwestycyjne
5.984.486
udzia³y w spó³kach
191.000
c) dotacje
158.347
§2
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych gminy Kosakowo w
2002 roku okrela za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y.
2. Wykaz inwestycji wieloletnich gminy Kosakowo okrela za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etu gminy Kosakowo w 2002
roku w wysokoci 3.700.000.
2. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy Kosakowo w 2002
roku w wysokoci 844.444 z przeznaczeniem na wykup papierów wartociowych i sp³at otrzymanych krajowych po¿yczek (za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y).
§4
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania w 2002
roku po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 300.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do sp³at zobowi¹zañ
gminy Kosakowo.
§5
Zatwierdza siê plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej gminy Kosakowo na 2002 rok, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7* do uchwa³y
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie gminy polegaj¹cych na przesuwaniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
* Za³¹czników Nr 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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1323
UCHWA£A Nr LXVII/63/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania zmiany nazwy ulicy w Gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Kosakowo, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Pierwoszyno dz. nr ewid. gruntów 46/22 zmieniæ dotychczasow¹ nazwê ulica Wiejska na ulica Nektarowa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1324
UCHWA£A Nr LXI/21/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom powsta³ym w
Gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dla drogi po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Pierwoszyno, wydzielonej jako naturalne przed³u¿enie istniej¹cej ulicy Kokosowej oznaczonej jako dz. nr ewid. gruntów 71/45 zachowuje siê dotychczasow¹ nazwê ulica
Kokosowa.
2. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Pierwoszyno dz. nr ewid. gruntów 62/11 prostopad³ej do ulicy
Kaszubskiej nadaje siê nazwê ulica Migda³owa.
3. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Pierwoszyno
dz. nr ewid. gruntów 82/67 oraz 82/70 równoleg³ej do
ulicy Daktylowej nadaje siê nazwê ulica Diamentowa.
4. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Pierwoszyno dz. nr ewid. gruntów 81/29 równoleg³ej do nowotworzonej ulicy Diamentowej nadaje siê nazwê ulica
Szmaragdowa.
Ulica wykazana w punkcie 1 niniejszego § zaznaczona
zosta³a na za³¹czniku graficznym nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
Ulica wykazana w punkcie 2 niniejszego § zaznaczona
zosta³a na za³¹czniku graficznym nr 2* do niniejszej
uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.

Poz. 1323, 1324, 1325, 1326

Ulice wykazane w punkcie 3 i 4 niniejszego § zaznaczono
na za³¹czniku graficznym nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1325
UCHWA£A Nr LXI/20/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom powsta³ym w
Gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Dêbogórze
dz. nr ewid. gruntów 228/1 oraz 228/12 prostopad³ej
do ulicy Pomorskiej nadaje siê nazwê ulica Miêtowa.
Ulicê wykazan¹ w niniejszym § zaznaczono na za³¹czniku graficznym nr 1 do uchwa³y.
§2
Nowo utworzona ulica powsta³a w oparciu o miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 marca 1994 r. Nr III/26/94.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1326
UCHWA£A Nr LXI/22/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Kosakowo: so³ectw Kazimierz, Dêbogórze, Mosty i
Dêbogórze-Wybudowanie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) w zwi¹zku § 42 ust 1 Uchwa³y Nr XII/56/96
Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 padziernika 1996 r. w
* Za³¹cznika Nr 3 nie publikuje siê.
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Poz. 1326, 1327, 1328

sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy
Kosakowo i Uchwa³y Nr I/3/97 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 27 lutego 1997r. w sprawie zmiany statutu i Regulaminu Rady Gminy Kosakowo (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1997 r.
Nr 50, poz. 161) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami, zmienia siê granice nastêpuj¹cych jednostek pomocniczych
Gminy Kosakowo poprzez:
1) wy³¹czenie z obszaru so³ectwa Kazimierz i w³¹czenie do so³ectwa  Dêbogórze dzia³ek  982/4; 995/4;
994/4; 984/4; 993/4; 985/4; 992/4; 986/4; 991/4;
987/4; 1002/4; 975/1; 1001/1; 975/4; 1001/4; 976/4;
1000/2; 999/4; 977/4; 978/3; 978/4; 978/1; 979/4;
980/4; 997/4; 981/4; 988/4; 996/4; 990/2; 989/2;
985/3; 992/3; 977/3; 999/3; 980/3; 997/3; 982/3;
995/3; 983/3; 994/3; 993/3; 974/3; 1002/3; 975/3;
1001/3; 976/3; 1000/1; 986/3; 991/3; 981/3; 996/3;
988/3; 990/1; 979/3; 998/3; 974/4; 999/1; 977/1;
1002/1; 974/1; 991/1; 986/1; 976/1; 985/1; 992/1;
997/1; 980/1; 996/1; 981/1; 988/1; 984/1; 993/1; 983/1;
994/1; 979/1; 995/1; 982/1; 987/3; 989/1; 998/1; 984/3;
998/4; 983/5  o ³¹cznej powierzchni  24,95 ha,
2) wy³¹czenie z obszaru so³ectwa Kazimierz i w³¹czenie do so³ectwa Mosty dzia³ek  955; 956; 957; 965;
966; 1149; 1150; 943; 949; 950; 951; 952; 964/1;
964/2; 963/1; 963/2; 959; 958; 960; 961/3; 961/2;
961/1; 928/2; 972; 927/2; 953; 954/1; 971; 926/2;
968; 969; 967; 923/2; 924/2; 922/2; 921/2; 942; 944;
946/3; 946/4; 920/2; 889/1; 889/2; 941; 919/2; 888/1;
888/2; 947/1; 947/2; 934/2; 934/5; 934/3; 933/2; 932/2;
929/2; 930/2; 901/1; 901/2; 900/1; 899/2; 899/3; 970;
925/2; 896/1; 896/2; 893/1; 893/2; 894/1; 894/2; 895;
892/1; 891/1; 891/2; 890/1; 890/2; 909/13; 909/12;
909/3; 905/5; 909/6; 903/1; 903/2; 881; 882; 884;
885; 887/1; 892/2; 904; 931/2; 948/3; 948/4; 948/5;
948/6; 902/1; 902/2; 1192; 1193; 1194; 917/2; 1148/2;
917/5; 918/2; 939/5; 917/7; 1010/1; 940/3; 918/1;
917/6; 916/3; 915/2; 916/4; 915/1; 914/1; 914/2; 911/2;
905/3; 900/2; 913/1; 913/2; 911/1; 962; 883; 935/2;
907; 910/1; 910/2; 909/10; 909/11; 909/1; 909/2; 905/4;
880/1; 918/3; 912; 1008/3; 917/4; 908; 1151/2; 1146/2;
954/2  o ³¹cznej powierzchni  126,5045 ha,
3) wy³¹czenie z obszaru so³ectwa Kazimierz i w³¹czenie do so³ectwa  Dêbogórze-Wybudowanie dzia³ek
 1065/9; 1065/4; 1065/1; 1071; 1070; 1068; 1069;
1067; 1065/5; 1065/6; 1065/7; 1065/8; 1045; 1055;
1059; 1058; 1054; 1046; 1050; 1053; 1057; 1033/4;
1034/2; 1075; 1034/3; 1035/3; 1073; 1074; 1035/2;
1065/3; 1036/2; 1036/3; 1037/3; 1038/2; 1038/3;
1039/3; 1039/2; 1049; 1051; 1066; 1056/2; 1026;
1028; 1029; 1030; 1031; 1033/3; 1076; 1033/5; 1033/1;
1036/1; 1034/1; 1038/1; 1037/1; 1039/1;1035/1;
1027; 1052; 1047; 1048; 1040; 1064; 1056/1; 1063;
1041; 1062; 1042; 1061; 1043; 1060; 1044; 1072/1;
1072/2; 1072/3; 1072/4; 1072/5; 1072/6; 1072/7;
1072/8; 1072/9; 1072/10; 1037/4; 1037/5; 1037/6 
o ³¹cznej powierzchni  51,5151 ha,
4) ³¹czna powierzchnia dzia³ek wy³¹czonych z so³ectwa Kazimierz wynosi  202,9696 ha.
2. Przebieg nowych granic so³ectw, o których mowa w
pkt 1 oznaczony zosta³ na kopii mapy ewidencji gruntów stanowi¹cy za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1327
UCHWA£A Nr LXIII/32/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom powsta³ym w
Gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Kosakowo
dz. nr ewid. gruntów 151/21 prostopad³ej w kierunku
pó³nocnym do ulicy Narcyzowej nadaje siê nazwê ulica Kaktusowa.
2. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Kosakowo
dz. nr ewid. gruntów 168/18 w kierunku wschodnim
od ulicy Godzikowej nadaje siê nazwê ulica Aksamitna.
3. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Kosakowo
dz. nr ewid. gruntów 167/20 i 168/31prostopad³ej w
kierunku zach.  pd. do ulicy Godzikowej nadaje siê
nazwê ulica Daliowa.
4. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Kosakowo
dz. nr ewid. gruntów 167/19 prostopad³ej w kierunku
zach.  pd. do ulicy Godzikowej nadaje siê nazwê ulica Maciejkowa.
5. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Kosakowo
dz. nr ewid. gruntów 175, 176, 177 która przebiega w
kierunku pn.  zach. do pd.  wsch. nadaje siê nazwê
ulica Szarotki.
Ulica wykazana w § 1 zaznaczono na za³¹czniku graficznym nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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UCHWA£A Nr XXXIX/279/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany za³¹cznika do Statutu Miasta.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) 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
Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê za³¹cznik Nr 8 do Statutu Miasta Helu og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego (Nr 100, poz. 657 z 2000 r.).
§2
Uchwala siê Regulamin przyznawania tytu³u Honorowy Obywatel Miasta Helu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8 do
Statutu.
§3
Uchwala siê Regulamin nadania tytu³u Zas³u¿ony dla
Miasta Helu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 9 do Statutu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

2.
3.
4.
5.

2) charakterystykê kandydata,
3) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych nadanie tytu³u.
Wnioski o nadanie tytu³u sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
Wnioski opiniuj¹ wszystkie sta³e komisje Rady Miasta.
Zaopiniowane przez wszystkie komisje wnioski Przewodnicz¹cy Rady przedstawia Radzie Miasta.
Uchwa³y o nadaniu tytu³u podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego
sk³adu Rady Miasta.
§5

Osoba odznaczona otrzymuje medal, miniaturkê medalu, legitymacjê i Kartê Przywilejów.
§6
1. Wzór medalu okrela za³¹cznik nr 1* do niniejszego
regulaminu.
2. Wzór miniaturki okrela za³¹cznik nr 2* do niniejszego
regulaminu.
§7

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1. Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Helu
odbywa siê w okolicznociach zapewniaj¹cych uroczysty charakter aktu wrêczenia.
2. Do wrêczenia medalu upowa¿nieni s¹ Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz.

§6

§8

§5

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Miasta
Regulamin przyznawania
tytu³u Honorowy Obywatel Miasta Helu
§1
Tytu³ Honorowy Obywatel Miasta Helu jest najwy¿szym wyrazem uznania dla osób fizycznych, które w sposób wybitny przyczyni³y siê do rozwoju miasta lub rozs³awi³y jego imiê.

Osoba wyró¿niona ma prawo u¿ywania tytu³u Honorowy Obywatel Miasta Helu.
§9
Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane tej samej
osobie tylko jeden raz.
§ 10
1. Nadanie tytu³u Honorowy Obywatel Miasta Helu upowa¿nia do korzystania z uprawnieñ zawartych w Karcie Przywilejów.
2. Kartê Przywilejów okrela ka¿dorazowo Rada Miasta w uchwale o nadaniu Honorowego Obywatela Miasta Helu.
§ 11
Pozbawienie tytu³u Honorowy Obywatel Miasta Helu
nastêpuje w tym samym trybie jak nadanie.

§2

§ 12

Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

Tytu³ Honorowy Obywatel Miasta Helu mo¿e byæ
nadany pomiertnie.

§3

§ 13

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Z wnioskiem o nadanie tytu³u wyst¹piæ mog¹:
Komisje sta³e Rady Miasta,
Zarz¹d Miasta,
Minimum piêciu Radnych,
Kluby radnych,
Minimum piêædziesiêciu mieszkañców miasta Helu
posiadaj¹cych prawo wyborcze,
Organizacje spo³eczne, polityczne i wyznaniowe.

Ewidencjê osób wyró¿nionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi obs³uga Rady i Zarz¹du Miasta.
§ 14
Koszty zwi¹zane z ustanowieniem oraz nadaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.

§4
1. Wniosek o nadanie tytu³u powinien zawieraæ:
1) dane personalne kandydata,

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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Za³¹cznik Nr 9
do Statutu Miasta
Regulamin nadania tytu³u
Zas³u¿ony dla Miasta Helu
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§ 10

Koszty zwi¹zane z ustanowieniem i nadaniem tytu³u
pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.

§1
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Tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta Helu jest wyrazem wyró¿nienia i uznania dla osób fizycznych i prawnych za
szczególny wk³ad pracy w dzie³o rozwoju miasta Helu.

UCHWA£A Nr XLII/728/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.

§2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 25/7 we wsi £apino,
gmina ¯ukowo.

Z wnioskiem o nadanie tytu³u wystêpowaæ mog¹:
Komisje Sta³e Rady Miasta,
Zarz¹d Miasta,
minimum piêciu Radnych,
kluby radnych,
minimum piêædziesiêciu mieszkañców miasta Helu posiadaj¹cych prawo wyborcze,
6) organizacje spo³eczne, polityczne i wyznaniowe.
1)
2)
3)
4)
5)

§3
1. Wniosek o nadanie tytu³u powinien zawieraæ:
1) dane personalne kandydata,
2) charakterystykê kandydata,
3) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych przyznanie tytu³u.
2. Wniosek o nadanie tytu³u sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Wnioski opiniuj¹ wszystkie sta³e komisje Rady Miasta.
4. Zaopiniowane przez wszystkie komisje wnioski, Przewodnicz¹cy Rady przedstawia Radzie Miasta.
5. Uchwa³y o nadaniu tytu³u podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego
sk³adu Rady Miasta.
§4
Osobie, której przyznano tytu³, wrêcza siê medal pami¹tkowy, miniaturkê medalu i legitymacjê.
§5
1. Wzór medalu okrela za³¹cznik nr 1* do niniejszego
regulaminu.
2. Wzór miniaturki medalu okrela za³¹cznik nr 2* do niniejszego regulaminu.
§6
1. Wrêczenie medalu pami¹tkowego odbywa siê w sposób zapewniaj¹cy uroczysty charakter tego wydarzenia.
2. Do wrêczenia medalu pami¹tkowego upowa¿nieni s¹
Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz.
§7
Osoba wyró¿niona ma prawo u¿ywania tytu³u Zas³u¿ony dla Miasta Helu.
§8
Tytu³ mo¿e byæ nadany tej samej osobie tylko jeden
raz.
§9
Ewidencjê osób wyró¿nionych tytu³em prowadzi obs³uga Rady i Zarz¹du Miasta.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

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 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 120 poz. 1268, 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 142, poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 25/7 we wsi £apino, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 25/7 po³o¿onej we wsi
£apino, gmina ¯ukowo, w granicach okrelonych na
rysunku planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu:  Wie
£apino, dzia³ka nr 25/7, 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 terenu na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas ochronny linii energetycznej 110 kV,
 przeznaczenie terenów: 1 MU, 2 MU  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 3 MN, 4 MN,
5 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
6 ZL  las; 7 ZR, 9 ZR  zieleñ, rekreacja i wypoczynek; 8 ZO, 9 ZO, 10 ZO  zieleñ ochronna; 01
K, 02 K  komunikacja publiczna, teren do poszerzenie dróg przyleg³ych; 03 KW, 04 KW  komunikacja wewnêtrzna, ulice dojazdowe; 05 KW, 06 KW
 komunikacja wewnêtrzna, ci¹gi pieszo  jezdne.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
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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 byæ wysuniête poza nieprzekraczalna liniê zabudowy do 0,70 m
 z uwzglêdnieniem wymogów 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: 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.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem 1 MU,
2 MU, przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Dopuszczalny zakres us³ug:
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 handel detaliczny i hurtowy
 us³ugi rzemios³a (z wykluczeniem zak³adów obs³ugi
lub napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich)
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania 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 110 kV ustala siê pas
ochronny linii energetycznej 110 KV  oznaczony
na rysunku planu.
W pasie ochronnym ustala siê zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i nasadzeñ wysokich drzew.
C) tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (w obrêbie terenu 1 MU) zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. (z uwzglêdnieniem
warunków podanych w pkt B).
Przez teren zieleni dopuszcza siê prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej.
£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 9,00 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 12,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
F) Ustala siê wymóg usytuowania kalenic budynków
mieszkalnych i us³ugowych.:
 dla dzia³ek po³o¿onych w obrêbie terenu 1 MU,
przyleg³ych do terenu 06 KW oraz dla dzia³ek w
obrêbie terenu 2 MU  usytuowanie kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych i us³ugowych równolegle do granicy z terenem 06 KW.
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
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2. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem: 3 MN,
4 MN, 5 MN przeznacza siê na przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych. Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
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 (w obrêbie terenu 3 MN i 4 MN) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o
gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub terenu objêtego jedn¹ inwestycj¹).
C) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
D) Maksymalny procent zabudowy: 30%
E) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych:
 budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 35°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 9,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu
(w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
F) Ustala siê wymóg usytuowania kalenicy budynków
mieszkalnych:
 dla terenu 3 MN usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych równolegle do granicy
z terenem 03 KW i 04 KW.
 dla terenu 4 MN usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych równolegle prostopadle
do granicy z terenem 03 KW lub 04 KW
 dla terenu 5 MN usytuowanie kalenicy g³ównej
budynków mieszkalnych równolegle prostopadle
do granicy z terenem 03 KW (do odcinka, z którego nastêpuje dojazd).
Dla pozosta³ych budynków nie ustala siê.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 ZL
przeznacza siê na funkcje lasu. Ustala siê zakaz przeznaczania na cele nielene i lokalizacjê obiektów budowlanych.
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (nie dotyczy ciêæ
sanitarnych). Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych.
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 7 ZR i
9 ZR przeznacza siê na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
W obrêbie terenów dopuszcza siê: lokalizacjê elementów ma³ej architektury, urz¹dzeñ rekreacyjnych oraz
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków.
5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 8 ZO,
10 ZO, 11 ZO przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
Ustala siê wymóg zachowania: zbiorników wodnych,
zadrzewieñ, zakrzaczeñ.
Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

Dziennik Urzêdowy
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6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01 K i
02 K przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
A) Teren 01 K  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
przyleg³ej od strony po³udniowej oraz do rozbudowê istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹
nr 257.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona.
B) Teren 02 K  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
gminnej przyleg³ej od strony po³udniowej (gminnej)
i budowê ulicy dojazdowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjnej terenów przyleg³ych, parkowanie bez ograniczeñ,
lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych (poza jezdni¹) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
7. 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 kategorii D, o szerokoci 12 m  15 m, jak na rysunku planu.
Ulica zakoñczona palcem do zawracania, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjnej terenów przyleg³ych, parkowanie bez ograniczeñ,
lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych (poza jezdni¹) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) Teren 04 KW  ulica dojazdowa, o szerokoci minimum 10 m, jak na rysunku planu. Ulice zakoñczone
placami do zawracania  jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjnej terenów przyleg³ych, parkowanie bez ograniczeñ,
lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
C) Teren 05 KW i 06 KW- ci¹gi pieszo  jezdne, o szerokoci 8 m  10 m jak na rysunku planu.
Nawierzchnia terenu utwardzona. Dopuszcza siê:
bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjnej terenów przyleg³ych, lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenów 1MU, 2 MU 
z ulicy 06 KW oraz z terenu 01 K
B) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 3MN  z ulicy
03 KW i z ulicy 04 KW.
C) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenów 4MN, 5 MN 
z ulicy 03 KW.
D) na dzia³kach budowlanych w terenach:
 1 MU, 2 MU zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskaników minimum: 3 mp/100 m2 po-
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wierzchni u¿ytkowej us³ug oraz minimum 2 mp/
mieszkanie.
 3 MN, 4 MN, 5 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
9. 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: 3 MN, 4 MN, 5 MN  do gruntu, w
obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu: 1 MU, 2MU  z dachów budynków w
obrêbie terenów dzia³ek budowlanych, z placów
i parkingów  do kanalizacji deszczowej w ulicach.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczyciæ w separatorach
substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenów: 6 ZL, 7 ZR, 8 ZO, 9 ZR, 10 ZO, 11
ZO: w obrêbie terenów dla terenów 01 K, 02 K,
06 KW: do kanalizacji deszczowej w tych ulicach
a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez studnie osadowe) lub odbiornika. Wody opadowe
przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub
do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
 dla terenów 03 KW, 04 KW: powierzchniowo, do
kanalizacji deszczowej w ulicach 01K i 02 K.
 dla terenu 05 K: powierzchniowo, do kanalizacji
deszczowej w drodze powiatowej lub do rowów
odwodnieniowych w tej drodze.
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.
10. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
B) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza
siê linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury
technicznej.
11. 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 MU, 3 MN, 4MN, 5 MN w wysokoci 30,00%
B) dla pozosta³ych terenów: w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:

Poz. 1330

 2834 

1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego 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 Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego z 1992 r. Nr 2, poz. 6 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
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UCHWA£A Nr XLII/732/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 268/1 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j,t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15 poz. 139 z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z
2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 120 poz. 1268, 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 142, poz.
1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzia³ki nr 268/1 we wsi Niestêpowo, gmina
¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 268/1 w wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
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1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu: Wie
Niestêpowo, dzia³ka nr 268/1, 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 dróg,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 3 ZL  las; 4 T 
infrastruktura techniczna; 01 K, 02 K  komunikacja publiczna, poszerzenie dróg przyleg³ych; 03
KW  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa,
04 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy (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 zachowaniem odleg³oci wynikaj¹cej z przepisów szczególnych).
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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: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.)
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MN
i 2 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych. Dopuszcza siê budowê gara¿y oraz budynków gospodarczych wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
B) Teren oznaczony na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa (w obrêbie terenu 1 MN) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
£¹cznie tereny zieleni winny 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: budynki parterowe z poddaszem, dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 35°- 45°, maksymalna wysokoæ budynków 9,50 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 budynków: nie ustala siê
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZL
przeznacza siê na funkcje lasu.
Ustala siê zakaz przeznaczania na cele nielene i lokalizacjê obiektów budowlanych.
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (nie dotyczy ciêæ
sanitarnych).
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 T przeznacza siê na funkcje infrastruktury technicznej  teren
lokalizacji przepompowni cieków bezskratkowej oraz
studni ch³onnych i osadowych dla gromadzenia i
oczyszczenia wód deszczowych.
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 K i
02 K przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
A) Teren 01 K  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
gminnej przyleg³ej od strony wschodniej.
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Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjnej terenów przyleg³ych, parkowanie bez ograniczeñ,
lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) Teren 02 K  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
gminnej przyleg³ej od strony zachodniej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê: lokalizowanie urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Nie dopuszcza siê bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej wydzielonych dzia³ek.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 03 KW,
04 KW przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
A) 03 KW  ulica dojazdowa kategorii D, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 12 m (jak na rysunku planu)
Dopuszcza siê: bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjnej terenów przyleg³ych, parkowanie bez ograniczeñ,
lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej.
Nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
B) 04 KW  ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 3m jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej, nawierzchnia nieutwardzona.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd do dzia³ek w obrêbie terenów:
 1MN  z ulicy 03 KW
 2 MN  z ulicy 03 KW oraz z terenu 01 K
 4 T  z ulicy 03 KW oraz z terenu 01 K
B) W obrêbie dzia³ek budowlanych w terenach 1 MN i
2 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MN, 2 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu 02 K, 3 ZL, 4 T, 04 KW  w obrêbie
terenu
 dla terenu: 01K, 03 KW  do kanalizacji deszczowej a nastêpnie do studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe) lub odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych
lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych lub podczyszczalniakach.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:

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.
9. 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 MN i 2 MN w wysokoci 30%
B) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 ZL, 4 T, 01 K, 02 K, 03 KW, 04 KW  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r. wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1331
UCHWA£A Nr XLV/562/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska w rejonie ul. Poznañskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 26,
art. 28, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska pod
nazw¹ Dzielnica Przemys³owa Po³udnie w granicach
opracowania oznaczonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, którego ustalenia
wyra¿one s¹ w postaci:
 zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
 rysunku planu w skali 1:1000 z ideogramem uzbrojenia stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to
rozumieæ granice pokazane na rysunku planu,
5) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenu objêtego planem
§3
1. Ustala siê funkcjê przemys³u, sk³adów i us³ug podstawowym przeznaczeniem terenu objêtego planem.
2. Na obszarach przeznaczonych na funkcjê podstawow¹ dopuszcza siê lokalizacjê inwestycji towarzysz¹cych
z mieszkaniow¹ w³¹cznie pod warunkiem, ¿e nie bêd¹
one ograniczaæ przeznaczenia podstawowego.
ROZDZIA£ III
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego terenu opracowania
§4
1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce oznaczone na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹, oraz nieobowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce wrysowane na rysunku planu lini¹ przerywan¹, które mog¹ byæ korygowane. Dopuszcza siê dodatkowy podzia³ terenu ograniczonego obowi¹zuj¹cymi liniami rozgraniczaj¹cymi pod warunkiem
zachowania mo¿liwoci dojazdu do ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.

Dziennik Urzêdowy
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W przypadku nabycia dzia³ek usytuowanych wokó³ drogi dojazdowej przez jednego inwestora linie rozgraniczaj¹ce tej drogi znajduj¹ce siê wewn¹trz dzia³ki nie s¹
obowi¹zuj¹ce.
2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê nale¿y: ze
wzglêdu na bardzo niekorzystne warunki gruntowowodne wykonaæ szczegó³owe badania geologiczne
w trybie Prawa Geologicznego i Górniczego oraz budowlanego.
3. W granicach opracowania planu nie zezwala siê na
lokalizacjê inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których opracowanie raportu oddzia³ywania na rodowisko jest obligatoryjne.
Lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienionych w art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do
informacji o rodowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr. 109,
poz. 1157) wymagaj¹ postêpowania zgodnie z ustaleniami wymienionej ustawy.
Zakres uci¹¿liwoci projektowanych inwestycji nie
mo¿e obejmowaæ terenów istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej.
4. Miejsca parkowania samochodów zaprojektowaæ w
niezbêdnej iloci na w³asnej dzia³ce.
5. Przy projektowaniu obiektów w rejonie wyznaczonych
stref ochronnych linii elektroenergetycznych zachowaæ wymogi rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5
lutego 1980 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizuj¹cym szkodliwym dla ludzi i ich zdrowia.
6. Dla obszarów w granicach opracowania ustala siê:
 wysokoæ zabudowy do 12,5m ponad terenem,
 wysokoæ posadzki parteru nad terenem wokó³ budynku nie mo¿e przekraczaæ 0,50 m,
 wskazane jest projektowanie stromych dachów o
k¹cie nachylenia 35°-50° i równym nachyleniu dla
obu po³aci z pokryciem dachówk¹, lub materia³em
do niej podobnym.
7. Dla obszarów w granicach opracowania ustala siê
maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy do
1,5 przy powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej
60% powierzchni dzia³ki.
Minimum 30% powierzchni dzia³ki przeznaczonej pod
zainwestowanie pozostawiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹.
8. W granicach opracowania nie zezwala siê na lokalizowanie inwestycji wodoch³onnych.
9. W granicach wyznaczonego ekologicznego pasa ograniczonego zainwestowania obowi¹zuje:
 zakaz zabudowy,
 pozostawienie 100% powierzchni biologicznie
czynnej,
 pozostawienie istniej¹cych zaroli wierzbowych z
udzia³em olszyny czarnej i topoli.
10. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w granicach
obowi¹zywania planu nale¿y ustanowiæ dorany nadzór archeologiczny.
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ROZDZIA£ IV
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Symbol
w planie

Pow.
w ha

1 KG 2/2

0,40
(czêæ ulicy)

2 KG 2/2

1,10

4 KZ

1,60

5 KL

1,10

3 KD

0,52

6 KD
7 KD
8 KD
9 KD
10 KD
11 KD
12 KD
13 KD

0,45
0,31
0,15
0,14
0,07
0,37
0,16
0,06

14 UPS
15 UPS
16 UPS

0,27
0,30
1,22

17 UPS
20 UPS
23 NO
18 UPS
19 UPS
21 UPS
29 UPS

2,86
2,84
0,15
1,02
0,70
1,92
1,42

22 UPS
24 UPS
25 UPS
26 UPS

2,55
1,45
2,73
0,78

27 EE

1,43

28a MWn

0,15

28 UPS

0,15

30 UPS
31 UPS

2,05
1,52

32 UPS

3,48

33 TK
34 TR
Razem

0,04
0,03
35,49

Ustalenia szczegó³owe
Ulice klasy g³ównej dwujezdniowe z dwoma pasami ruchu ka¿da, z obs³ug¹ przyleg³ych
terenów ograniczonych zasadniczo tylko do istniej¹cych wjazdów.
Zalecane szerokoci w liniach regulacyjnych 35  40 m.
Projektowana ulica zbiorcza – przed³u¿enie ulicy S³onecznej, jednojezdniowa z dwoma
pasami ruchu .
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 25-30 m.
Projektowana ulica lokalna o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu poszerzonymi
wlotami na skrzy¿owaniach.
Szerokoæ w liniach regulacyjnych min. 15 m.
Projektowane drogi dojazdowe obs³uguj¹ce przyleg³e dzia³ki . Minimalna szerokoæ
projektowanych dróg 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych .
Drogi dojazdowe – siêgacze mog¹ byæ projektowane jako jedno-przestrzenne , bez
wydzielonych chodników.
Stacja transformatorowa na dzia³ce nr 301/39 do trwa³ej adaptacji pod warunkiem
zapewnienia dojazdu.
Projektowane drogi dojazdowe obs³uguj¹ce przyleg³e dzia³ki . Minimalna szerokoæ
projektowanych dróg 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych .
Drogi dojazdowe – siêgacze mog¹ byæ projektowane jako jedno-przestrzenne , bez
wydzielonych chodników.

Teren projektowanej i istniej¹cej zabudowy o funkcji przemys³owej rzemielniczej i
us³ug.
Preferowana funkcja us³ugowo  handlowa wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej ulicy
Poznañskiej.
Wysokoæ zabudowy do trzech kondygnacji, maks. wys.12,5 m nad poziomem terenu.
Teren projektowanej zabudowy o funkcji przemys³owej , rzemielniczej i us³ug.
Wysokoæ zabudowy do trzech kondygnacji, maks. wys.12,5 m nad poziomem terenu.
Projektowana przepompownia cieków oraz podczyszczalnia wód deszczowych.
Teren istniej¹cych zak³adów o funkcji przemys³u i sk³adów do adaptacji z mo¿liwoci¹
modernizacji.
Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug.
Projektowane tereny zabudowy o funkcji przemys³owej, rzemielniczej i us³ug.
Wysokoæ zabudowy do trzech kondygnacji i maks. wysokoci do 12,5 m ponad
poziomem terenu.
Ustala siê s³u¿ebnoæ dzia³ek w zakresie obs³ugi i modernizacji
istniej¹cych linii elektroenergetycznych.
Teren istniej¹cego G³ównego Punktu Zasilania Energetycznego adaptowany z
mo¿liwoci¹ modernizacji. Na czêci terenu dawnego GPZ, zbêdnej dla funkcji
podstawowej, wydzielono odrêbne dzia³ki oraz drogê dojazdow¹ 8 KD o
skorygowanych liniach rozgraniczaj¹cych.
Adaptacja istniej¹cego budynku mieszkalnego czterorodzinnego bez zmiany funkcji.
Wskazane jest wykonanie pasa izolacyjnego z zieleni niskiej i wysokiej o szerokoci
min. 3,0m. Dopuszcza siê zmianê funkcji terenu z przeznaczeniem jak teren 28 UPS.
Tereny o funkcji przemys³owej , rzemielniczej i us³ug wydzielone z terenu dawnego
GPZ.
Tereny istniej¹cych zak³adów o funkcji przemys³owo  sk³adowej
i us³ug z mo¿liwoci¹ modernizacji.
Projektowane tereny zabudowy o funkcji przemys³owej, rzemielniczej i us³ug.
Wysokoæ zabudowy do 3 kondygnacji i maks. wysokoci do 12,5 m ponad poziom
terenu.
Ustala siê s³u¿ebnoæ dzia³ek w zakresie obs³ugi i modernizacji istniej¹cych linii
elektroenergetycznych.
Projektowane sieci transformatorowe 15,0,4 kV.
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ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej
§6

1. W zakresie sieci i urz¹dzeñ sanitarnych ustala siê:
1) rozdzielczy system kanalizacji tj. kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹,
2) budowê kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych
KD, KG i KZ z odprowadzeniem do przepompowni
cieków na terenie 23NO. Zrzut cieków ruroci¹giem t³ocznym do istniej¹cego kana³u t³ocznego o
225 mm PE u³o¿onego w ul. Rybackiej alternatywnie kana³em t³ocznym do istniej¹cych sieci w ulicy
Arciszewskiego lub w Poznañskiej,
3) budowê kanalizacji deszczowej w pasach drogowych KD, KG, i KZ z odprowadzeniem na teren
podczyszczalni wód (cieków) deszczowych. Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do
istniej¹cego rowu lub bezporednio do rzeki S³upi.
Uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne na zrzut wód
do S³upi,
4) cieki nale¿y oczyciæ (pozbawiæ czêci p³ywaj¹cych i zwi¹zków ekstrahuj¹cych siê eterem naftowym) tak, aby spe³nia³y dopuszczalne normy dla
cieków odprowadzanych do wód p³yn¹cych,
5) budowê sieci wodoci¹gowej w pasach drogowych,
poza jezdni¹, z pod³¹czeniem do istniej¹cej sieci w
ulicy Poznañskiej,
6) budowê sieci gazowej redniocinieniowej w pasach drogowych, poza jezdni¹ oraz lokalizacjê indywidualnych reduktorów cinienia na poszczególnych dzia³kach odbiorców,
7) dostawa gazu ziemnego z sieci dla celów grzewczych i technologicznych,
8) dostawa wody z sieci dla celów socjalno-bytowych,
technologicznych, przeciwpo¿aro-wych i obrony
cywilnej,
9) odprowadzenie cieków sanitarno-bytowych do
sieci miejskiej sanitarnej,
10) odprowadzenie cieków technologicznych,po podczyszczeniu w miejscu ich powstania do kanalizacji sanitarnej miejskiej,
11) odprowadzenie wód opadowych z terenów dzia³ek do kanalizacji miejskiej. Sk³ad fizyko-chemiczny cieków nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnych
wskaników okrelonych w umowie zawartej z u¿ytkownikiem cieków,
12) wywóz odpadów komunalnych na wysypisko urz¹dzone,
13) odpady niebezpieczne magazynowaæ na terenie
w³asnej dzia³ki w sposób nie zagra¿aj¹cy otoczeniu, a nastêpnie skierowaæ je do powtórnego wykorzystania lub do zagospodarowania w miejscu i
w sposób okrelony w wydanej przez Prezydenta
m. S³upska decyzji dotycz¹cej unieszkodliwiania
odpadów,
14) budowê sieci cieplnej, podziemnej z rur preizolowanych w pasach drogowych poza jezdni¹,
15) przebudowê sieci cieplnej napowietrznej na podziemn¹ przed budow¹ drogi 2KG lub po jej wyeksploatowaniu,
16) ogrzewanie obiektów paliwami ekologicznymi lub
czynnikiem grzewczym z sieci cieplnej,
2. W zakresie melioracji ustala siê:
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1) zachowaæ istniej¹cy uk³ad rowów melioracyjnych; w
przypadku jego naruszenia przez zabudowê zaprojektowaæ drena¿ odprowadzaj¹cy wody do istniej¹cych
rowów,
2) w przypadku naruszenia istniej¹cego drena¿u nale¿y
go prze³o¿yæ zachowuj¹c dotychczasowy uk³ad stosunków wodnych w glebie,
3) pod przejciami i drogami nad rowami wykonaæ przepusty,
4) zakres projektowanych zmian sieci melioracyjnej nale¿y uzgodniæ z Wojewódzkim Zarz¹dem Melioracji
Wodnych.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§7
W zakresie sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych ustala siê:
1. Istniej¹ce linie 110kV pozostawia siê bez zmian.
Wskazane jest skablowanie dwóch linii 15kV oznaczonych numerami 121 i 158.
2. Zasilenie projektowanych obiektów wykonaæ w
oparciu o cztery istniej¹ce stacje transformatorowe
oznaczone nr 580, 1044, 1065, 1222, w których w
miarê zapotrzebowania nale¿y wymieniæ transformatory na maks. moc 630 kV.
3. Docelowo do realizacji dwie nowe stacje transformatorowe wnêtrzowe 15/0,4 kV zasilane przelotowo z linii kablowej 15 kV.
4. Ka¿dy z przysz³ych odbiorców przed uzyskaniem pozwolenia na budowê wyst¹pi o wydanie warunków
technicznych przy zapotrzebowaniu do 40 kV do
Rejonu Dystrybucji S³upsk, przy zapotrzebowaniu
ponad 40 kV do Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A.
ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§8
1. Przy projektowaniu obiektów us³ugowych w granicach
obowi¹zywania planu wskazane jest wyznaczenie pomieszczeñ na ukrycia czêciowo przygotowane o
wspó³czynniku ochrony K/100.
2. Zaopatrzenie w wodê wykonaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u IV niniejszych ustaleñ Istniej¹ca sieæ miejska
zabezpiecza potrzeby zaopatrzenia w wodê w okresie
ograniczonych dostaw.
3. Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów zlokalizowanych na terenie objêtym planem projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej Pañstwa.
ROZDZIA£ VIII
Ustalenia koñcowe
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 10
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego m.
S³upska uchwalonego w dniu 30 marca 1994 r. uchwa³¹
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Rady Miejskiej w S³upsku Nr 583/94 sprzeczne z ustaleniami niniejszego planu.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Szumski

1332
POROZUMIENIE
w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego zawartego dnia 19 czerwca
2001 r. w Warszawie pomiêdzy Rad¹ Ministrów a Samorz¹dem Województwa Pomorskiego.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041 i Nr 109,
poz. 1158; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 100, poz. 1085;
Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza siê do
kontraktu dla Województwa Pomorskiego nastêpuj¹ce
zmiany:
Art. 1
Zmiany w postanowieniach kontraktu:
1) Art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 4
1. Niniejszy kontrakt Strony zawieraj¹ na okres od dnia
jego zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2003 roku z
zastrze¿eniem, ¿e:
1) wydatkowanie rodków objêtych kontraktem i pochodz¹cych z programów pomocowych PHARE
Wspólnoty Europejskiej oraz towarzysz¹cego im
wspó³finansowania mo¿e byæ prowadzone po
roku 2003 do koñca okresu realizacji tych programów zgodnie z w³aciwymi umowami miêdzynarodowymi;
2) wydatkowanie rodków objêtych kontraktem ulega przed³u¿eniu w odniesieniu do kwot, których
wielkoæ i sposób wydatkowania po roku 2003
okrelone zosta³y
w kontrakcie;
3) wydatkowanie rodków objêtych kontraktem ulega przed³u¿eniu w odniesieniu do kwot wydatków
nie zrealizowanych w roku 2002 lub 2003 pod
warunkiem uwzglêdnienia tych kwot w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 15.
2) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
Art. 5
1. Na realizacjê kontraktu Strony przeznaczaj¹ ³¹cznie
498.641 tys. z³ (bez rodków ministrów w³aciwych).
2. ród³ami finansowania kontraktu s¹:
1) rodki krajowe pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa;
2) rodki pochodz¹ce z bud¿etu Wspólnoty Europejskiej;
3) rodki pochodz¹ce z bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego;
4) rodki pochodz¹ce od innych podmiotów;
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3. Kwota wymienione w ust. 1 mog¹ ulec zmianie na
skutek:
1) nowelizacji ustaw bud¿etowych na rok 2002 i na
rok 2003;
2) zmiany wielkoci rodków pochodz¹cych ze
Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1;
3) ustalenia alokacji na poszczególne województwa
rodków, o których mowa w art. 9;
4) zmiany przewidywanej wielkoci wspó³finansowania kontraktu ze strony jednostek samorz¹du terytorialnego, zgodnie z postanowieniami art. 11
ust. 4.
4. Wielkoci rodków na rok 2003 maj¹  do czasu
uchwalenia przez Sejm ustawy bud¿etowej na 2003
rok  charakter wy³¹cznie orientacyjny.
3) Art. 6 otrzymuje brzmienie:
Art. 6
1. Strona rz¹dowa udostêpni na realizacjê kontraktu z
zastrze¿eniem art. 5 ust. 3 ³¹cznie 287.984 tys. z³ ze
rodków krajowych pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r.,
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia
Programu wsparcia na lata 2001  2002 (Dz. U. Nr 73,
poz. 666), w tym:
1) na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorz¹du terytorialnego:
a) w roku 2001  82.160 tys. z³
b) w roku 2002  52.400 tys. z³
c) w roku 2003  52.400 tys. z³
2) na zadania objête kontraktem w ramach rodków
okrelonych w kolumnie oznaczonej numerem 2
tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia
Programu wsparcia na lata 2001-2002:
a) w roku 2001  9.000 tys. z³
b) w roku 2002  23.540 tys. z³
c) w roku 2003  23.540 tys. z³
3) na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego ze
rodków bêd¹cych w dyspozycji Wojewody Pomorskiego okrelonych w kolumnie oznaczonej
numerem 4 tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja
2002 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
przyjêcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:
a) w roku 2001  9.944 tys. z³
b) w roku 2002  0.00 z³
c) w roku 2003  0.00 z³
4) na wspó³finansowanie programu spójnoci spo³eczno-gospodarczej PHARE:
a) w roku 2001  4.300 tys. z³
b) w roku 2002  16.200 tys. z³
c) w roku 2003  10.700 tys. z³
5) na wspó³finansowanie programów wspó³pracy
przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyj¹tkiem zadañ
wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rz¹dowej:
a) w roku 2001  800 tys. z³
b) w roku 2002  1.500 tys. z³
c) w roku 2003  1.500 tys. z³

Dziennik Urzêdowy
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2. Kwoty wymienione w ust. 1 pkt 5 i 6 nale¿y traktowaæ
orientacyjnie, ich ostateczna wysokoæ bêdzie znana
po podpisaniu memorandów finansowych.
4) Art. 8 otrzymuje brzmienie:
Art. 8
Strona rz¹dowa udostêpni rodki pochodz¹ce z bud¿etu Wspólnoty Europejskiej w wysokoci:
1) 83.300 tys. z³ na realizacjê programu spójnoci
spo³eczno-gospodarczej PHARE:
a) w roku 2001- 12.900 tys. z³
b) w roku 2002  42.400 tys. z³
c) w roku 2003  28.000 tys. z³
2) 13.000 tys. z³ na realizacjê programów wspó³pracy
przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyj¹tkiem zadañ wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rz¹dowej:
a) w roku 2001  5.000 tys. z³
b) w roku 2002  4.000 tys. z³
c) w roku 2003  4.000 tys. z³
5) W art. 10 po wyrazie ³¹cznie dodaje siê wyrazy:
w 2001, 2002 i 2003 r. 48.974 tys. z³
6) W art. 11 ust. 1 i 3 otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
a)1. Samorz¹d Województwa Pomorskiego przeka¿e na realizacjê kontraktu 10.148 tys. z³
a) w 2001 r.  5.100 tys. z³

Nazwa inwestycji

Oczyszczalnia cieków P³onia Wschód
w Gdañsku
Odbudowa i modernizacja falochronów,
pirsów i nadbrze¿y w Porcie Rybackim
w Helu
Budowa Szpitala Rejonowego
w Chojnicach
Budowa Centrum Traumatologicznego
w Gdañsku
Szpital Wojewódzki w budowie w S³upsku
b) 3. Inwestycje wieloletnie wymienione w za³¹czniku nr 7 ustawy bud¿etowej na 2000 r., których
zakoñczenie realizacji zaplanowano na rok 2002
lub 2003, powinny zostaæ rozliczone do koñca
roku 2003.
9) Dodaje siê art. 17a w brzmieniu:
1) Priorytety, dzia³ania i zadania ujête postanowieniami kontraktu realizowane w latach 2002 i 2003, spodziewane efekty realizacji dzia³añ i ich harmonogram okrela za³¹cznik nr 3a.
2) Szczegó³owy plan finansowy kontraktu w podziale
na priorytety, dzia³ania i zadania realizowane w latach 2002-2003 okrela za³¹cznik nr 4a.
3) Wykaz zadañ o wartoci nie przekraczaj¹cej 10 mln
z³, realizowanych w latach 2002-2003 w ramach poszczególnych dzia³añ okrela za³¹cznik 7a.
10) Dotychczasow¹ treæ art. 18 oznacza siê jako ust. 1 i
dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Informacje zawarte w za³¹cznikach 14a, 14b, 15,

b) w 2002 r.  3.370 tys. z³
c) w 2003 r.  1.678 tys. z³
b)3. Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê
kontraktu udostêpnionych przez samorz¹dy gmin
wynosi 33.933 tys. z³
a) w 2001 r.  13.590 tys. z³
b) w 2002 r.  17.382 tys. z³
c) w 2003 r.  2.961 tys. z³
c)4. Przewidywana wielkoæ rodków na realizacjê
kontraktu udostêpnionych przez samorz¹dy powiatów wynosi 4.893 tys. z³
a) w 2001 r.  15 tys. z³
b) w 2002 r.  4.293 tys. z³
c) w 2003 r.  585 tys. z³
7) Art. 12 otrzymuje brzmienie:
Art. 12
Przewidywana wielkoæ kwot udostêpnionych na realizacjê kontraktu przez inne podmioty, z zastrze¿eniem
art. 16 ust. 1, wynosi 65.383 tys. z³,
a) w roku 2001  17.238 tys. z³
b) w roku 2002  21.645 tys. z³
c) w roku 2003  26.500 tys. z³
8) W art. 13 ustêpy 2 i 3 otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
a) 2. W latach 2002 i 2003 bêd¹ kontynuowane nastêpuj¹ce inwestycje wieloletnie jednostek samorz¹du terytorialnego:
Dofinansowanie
z bud¿etu pañstwa
w latach 2002 i 2003
(ogó³em)
(tys. z³)

Wielkoæ
dofinansowania
w 2002 r.
(tys. z³)

w 2003 r.
(tys. z³)

12.800

1.000

11.800

14.500

4.500

10.000

15.780

15.780

0

5.865

800

5.065

18.415

12.220

6.195

16, 17,18,19,20 dotycz¹ce zadañ realizowanych przez ministrów w³aciwych i Wojewodê Pomorskiego, przewiduj¹ finansowanie tych zadañ tylko w roku 2001 i podaj¹
orientacyjne kwoty do wydatkowania w tym roku zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjêcia Programu wsparcia na lata 2001-2002 z póniejszymi zmianami.
Art. 2
Integraln¹ czêci¹ niniejszego Porozumienia s¹ za³¹czniki.
Art. 3
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem zatwierdzenia
przez Radê Ministrów i Sejmik Województwa Pomorskiego.
w.z. Ministra Gospodarki Marsza³ek Województwa
E. Freyberg
Pomorskiego
Podsekretarz Stanu
J. Zarêbski
w Ministerstwie Gospodarki

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr VI/35/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w obszarze terenów
rolniczych przy ul. Ogrodowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 8, ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412; Nr
111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Nr
14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229 i Nr
154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Miejskiego w Ustce,
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Na terenie oznaczonym symbolem A 108 RO w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustka uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Ustce nr VII/31/94 z dnia 8 grudnia 1994, og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 42/94, poz. 232 wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: Przeznacza siê obszar dzia³ek nr 1565/2; 1565/3;
1565/4; 1566; 976, o ³¹cznej powierzchni 1,80 ha, dla
funkcji produkcji, rzemios³a i us³ug z dopuszczeniem
dzia³alnoci mog¹cej znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, pozostawiony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w u¿ytkowaniu rolniczym z mo¿liwoci¹ wykorzystania na uprawy
ogrodnicze.
2. Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem z u¿ytkowania
rolnego na nierolniczy. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene powierzchniê objêt¹ opracowaniem  tj.
1.80 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego.
Przeznacza siê powierzchnie 1.80 ha u¿ytków rolnych
klasy RVI na glebach pochodzenia mineralnego dla
funkcji produkcji, rzemios³a i us³ug.
3. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany planu za³¹cznikiem do uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w oznaczeniach rysunku planu dla obszaru objêtego zmian¹.
Rozdzia³ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
§2
1. Przeznaczeniem podstawowym obszaru objêtego zmian¹ planu ustala siê funkcjê produkcji, rzemios³a i us³ug
z dopuszczeniem dzia³alnoci mog¹cej znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
2. Znacz¹ce oddzia³ywanie na rodowisko, mog¹ce wyst¹piæ w wyniku realizacji przeznaczenia podstawowego, w tym zapachy i odory mimo braku unormowañ
prawnych w zakresie ich emisji bezwzglêdnie nakazu-

je siê za mkn¹æ w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytu³ w³asnoci.
3. W obszarze przeznaczenia podstawowego:
1) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej,
2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do prawid³owego dzia³ania b¹d eksploatacji obiektów przeznaczenia podstawowego,
3) sankcjonuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie i zagospodarowanie terenu na dzia³kach nr 1566 i 976.
Rozdzia³ III
Ustalenia inne dla obszaru
§3
1. Parametry zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego, funkcji towarzysz¹cych oraz program u¿ytkowy
ustaliæ przed wyst¹pieniem o decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu stosownie do
potrzeb w momencie przystêpowania do inwestowania. Dokonuj¹c w/w ustaleñ zabezpieczyæ rezerwê terenu dla poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej
zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala siê bezwzglêdny zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Ustala siê, ¿e funkcje przeznaczenia podstawowego,
sposób ich realizacji w obszarze objêtym opracowaniem jak i zagospodarowania terenu realizuj¹cego te
funkcje nie spowoduj¹:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu,
2) wyst¹pienia wibracji i emisji zanieczyszczeñ o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na rodowisko, a
zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty
budowlane,
3) nie wywo³a promieniowania niejonizuj¹cego, stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi, b¹d
uszkodzenia albo zniszczenia rodowiska.
Rozdzia³ IV
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§4
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Dla obszaru objêtego przedmiotow¹ zmian¹ adaptuje siê istniej¹ce urz¹dzenia techniczne i uzbrojenie
terenu w zakresie zaopatrzenia w wodê, usuwania
nieczystoci p³ynnych oraz zaopatrzenie w energiê
elektryczn¹.
2) Szczegó³owe warunki techniczne dla realizacji urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego ustaliæ i uzgodniæ z
w³acicielami sieci po okreleniu programu u¿ytkowego planowanej zabudowy na etapie wydawanej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Usuwanie nieczystoci p³ynnych z wykorzystaniem istniej¹cego systemu sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do centralnego systemu oczyszczania cieków  oczyszczalnia miejska w Ustce.
3. cieki poprodukcyjne podczyciæ mechanicznie w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w przepisach szczegó³owych przed zrzutem do
sieci komunalnej. Dopuszczalny sk³ad, poprodukcyjnych cieków sanitarnych, podczyszczonych mecha-
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

nicznie i zrzucanych do sieci komunalnej, ustaliæ z odbiorc¹ cieków w drodze stosownej umowy na odbiór cieków.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) przed odprowadzeniem
do odbiornika podczyciæ w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w przepisach szczegó³owych
Ustala siê ogrzewanie pomieszczeñ w systemie indywidualnym. Preferowane noniki energii czystych ekologicznie takich jak: gaz propan-butan, oleje opa³owe, wody termalne, elektrycznoæ.
Ustala siê normatywny poziom ha³asu dla dzia³alnoci zwi¹zanej z realizacja ustalonej funkcji przeznaczenia podstawowego zgodny z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lenictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku.
Wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektywnego postêpowania z odpadami komunalnymi. Ustala
siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko komunalne w miejscowoci Bierkowo, (gmina miejska S³upsk), zgodnie z porozumieniem komunalnym zawartym pomiêdzy miastem S³upsk a miastem Ustka, podpisanym w dniu 28 sierpnia 1993 roku
w sprawie wspó³dzia³ania gminy miejskiej Ustka z
gmin¹ miejsk¹ S³upsk w zakresie utrzymywania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów
komunalnych.
Na badanym obszarze zakazuje siê wykorzystywania
i unieszkodliwiania odpadów technologicznych. Wykluczone jest równie¿ sk³adowanie odpadów celem
ich unieszkodliwiania. Dopuszcza siê gromadzenie w/
w odpadów w pojemnikach s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich
segregacji i póniejszy ich wywóz w celu utylizacji.
Ustala siê zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objêtym opracowaniem.
Zasilanie elektroenergetyczne nale¿y zrealizowaæ z
istniej¹cej sieci na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
Obs³ugê komunikacj¹ rozwi¹zaæ w oparciu o istniej¹c¹ dojazdow¹ drogê gminn¹ na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie wzrostu
wartoci i obrotu nieruchomoci¹
§5

1. Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej
w momencie obrotu nieruchomoci¹ w wysokoci
30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia 1994 r., og³oszonego w Dz. Urz. Woj. S³upskiego
z 1994 r. Nr 42, poz. 232 w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

1334
UCHWA£A Nr XXXVII/257/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zni¿ek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szko³ach lub zwalniania od obowi¹zku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych.
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, ze zm.) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r.  o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.
1592 z 2001 r.) Rada Powiatu Lêborskiego, uchwala co
nastêpuje:
§1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach, placówkach w rozumieniu ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U.
Nr 67, poz. 329 ze zm.) obni¿a siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, okrelony w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela do wymiaru okrelonego w za³¹czniku nr 1,
do niniejszej uchwa³y.
§2
Je¿eli warunki funkcjonowania szko³y lub placówki
powoduj¹ znaczne zwiêkszenie zadañ dyrektora, Zarz¹d
Powiatu mo¿e zwolniæ dyrektora od obowi¹zku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajêæ, okrelonych w za³¹czniku nr 1. Zwolnienie to wyklucza przydzielenie godzin ponadwymiarowych
§3

Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szko³ach, organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e przydzieliæ godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczaj¹cym 6 godzin tygodniowo, chyba ¿e z planów
nauczania przedmiotu wynika potrzeba przyznania wiêkszej liczby godzin.

§6

§4

Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka uchwalonego
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ustce Nr VII/31/94 z dnia 8 grud-

Wymiar zajêæ ustalony zgodnie z § 1 odnosi siê równie¿ do nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kierownicze
w zastêpstwie nauczycieli, którym powierzono te stano-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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wiska, z tym, ¿e obowi¹zuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zlecono nauczycielowi zastêpstwo.
§5

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2002 r

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.

Przewodniczacy
W. Kupper
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/257/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.

TYGODNIOWY OBOWI¥ZKOWY WYMIAR GODZIN PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI,
KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKO£ACH
L.P.

1

2

3
4
5

6

7

TYGODNIOWY
WYMIAR GODZIN

STANOWISKO
Dyrektor zespo³u szkó³ posiadaj¹cego, pomocnicze gospodarstwo,
pracowniê praktycznej nauki zawodu lub internat, licz¹cego:
– do 20 oddzia³ów
– 21-i wiêcej
Wicedyrektor zespo³u, licz¹cego:
– do 20 oddzia³ów
– 21- i wiêcej
Dyrektor zespo³u szkó³ nie posiadaj¹cego, pomocniczego
gospodarstwa, pracowni praktycznej nauki zawodu lub internatu,
licz¹cego:
– do 20 oddzia³ów
– 21- i wiêcej
Wicedyrektor zespo³u, licz¹cego:
– do 20 oddzia³ów
– 21 i wiêcej
Kierownik szkolenia praktycznego
Kierownik pracowni praktycznej nauki zawodu
Zastêpca kierownika pracowni praktycznej nauki zawodu
Kierownik internatu licz¹cego:
– do 50 wychowanków
– powy¿ej 50 wychowanków
Dyrektor specjalnego orodka szkolno-wychowawczego
Wicedyrektor specjalnego orodka szkolno-wychowawczego
Kierownik internatu w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym
– do 70 wychowanków
– powy¿ej 70 wychowanków
Kierownik warsztatu w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym
Kierownik wietlicy w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

3
2
7
6

4
3
8
7
6
4
6
10
8
3
7
10
8
4
14
10

8

Dyrektor m³odzie¿owego domu kultury
Wicedyrektor m³odzie¿owego domu kultury

6
10

9

Dyrektor powiatowego ogniska artystycznego

4,5

1335
UCHWA£A Nr XXXVII/258/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad rozliczania
tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dla nauczycieli szkól i placówek, dla których ustalony
plan zajêæ jest ró¿ny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, oraz w sprawie okrelania zasad tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów a tak¿e innych na-

uczycieli oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajêæ w kszta³ceniu zaocznym.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1,3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r, Nr
56, poz. 357 ze zm.) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 r.) Rada Powiatu Lêborskiego, uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Nauczyciel dla którego plan zajêæ w pewnych okresach
roku szkolnego nie wyczerpuje obowi¹zuj¹cego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, zobowi¹-
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zany jest do realizacji w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru godzin, aby redni wymiar jego
zajêæ odpowiada³ obowi¹zkowemu wymiarowi.
2. Plan zajêæ ustalony wed³ug zasad, o których mowa w
pkt 1 powinien byæ okrelony dla ka¿dego nauczyciela
w planie organizacyjnym i podany nauczycielowi do
wiadomoci przed rozpoczêciem roku szkolnego.
3. Praca wykonana zgodnie z tak ustalonym planem zajêæ nie jest prac¹ w godzinach ponadwymiarowych.
4. Zajêcia i czynnoci realizowane w ramach czasu pracy
nauczycieli, o których mowa w pkt 1 s¹ rejestrowane i
rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach
zajêæ w okresach tygodniowych.
§2
Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia z
przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin, ustala siê wed³ug przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy,
je¿eli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w
po³owie obowi¹zkowego wymiaru.
§3
Okrela siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych,
prowadzonych bezporednio z dzieæmi, m³odzie¿¹ oraz
na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r
 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, ze
zm.), zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, zatrudnionych w
pe³nym wymiarze zajêæ, wed³ug nastêpuj¹cych norm:

L.p.

1

2

Stanowisko
Pedagodzy, psycholodzy,
logopedzi, doradcy zawodowi oraz
inni specjalici prowadz¹cy zajêcia
specjalistyczne, zatrudnieni w
szko³ach i placówkach
Nauczyciele szkó³ i placówek
prowadz¹cych zajêcia
rewalidacyjno-wychowawcze z
dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim

Obowi¹zkowy
tygodniowy
wymiar godzin

20

18

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nych i egzaminacyjnych (z wyj¹tkiem egzaminów
wstêpnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrza³oci), licz¹c
poprawianie 3 prac za 1 godzinê zajêæ,
b) innych zajêæ pedagogicznych realizowanych z
uczniami przez pe³nozatrudnionego nauczyciela
w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczaj¹cym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepe³nozatrudnionych wymiar tych zajêæ ulega stosownemu
zmniejszeniu,
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów,
4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyj¹tkiem wstêpnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych), w wymiarze ustalonym przez dyrektora szko³y, nie d³u¿ej ni¿ 20 min.
na ucznia (s³uchacza)
2. Ka¿d¹ godzinê zajêæ wymienionych w ust. 1 pkt.1 i 3,
faktycznie realizowanych w niedziele i wiêta  liczy
siê za 2 godziny zajêæ.
3. Dla celów obliczenia obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych przez godzinê æwiczeñ i konsultacji nale¿y rozumieæ jednostkê 45 minut, przez godzinê
zajêæ praktycznych  jednostkê 55 minut, a przez godzinê pozosta³ych zajêæ  60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajêæ dydaktycznych nauczyciela
zatrudnionego w pe³nym wymiarze godzin zajêæ dydaktycznych w kszta³ceniu zaocznym nastêpuje w ka¿dym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowi¹zany jest zrealizowaæ po³owê rocznego wymiaru
godzin zajêæ; za podstawê rozliczenia przyjmuje siê,
wed³ug zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajêæ, godziny usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy.
Odbyte godziny zajêæ wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajêæ wynikaj¹ce z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy,
przekraczaj¹ce po³owê rocznego wymiaru, s¹ godzinami ponadwymiarowymi.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego

§4

§7

Przez zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, prowadzone bezporednio z dzieæmi, m³odzie¿¹ oraz
na rzecz dzieci i ich rodzin przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w szko³ach i specjalnym orodku
szkolno- wychowawczym, nale¿y rozumieæ zajêcia grupowe i indywidualne, wynikaj¹ce z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2002 r.

§5

UCHWA£A Nr XXXVII/259/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.

1. Do obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kszta³ceniu zaocznym zalicza siê:
1) godziny wyk³adów, konsultacji, æwiczeñ, zajêæ praktycznych i konwersatoriów,
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrol-

Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper

1336

w sprawie okrelenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lêborskiego dla uczniów szkó³ rednich, których
terenem sta³ego zamieszkania jest Powiat Lêborski.
Na podstawie art. 12 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1336, 1337
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142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Lêborskiego, uchwala
co nastêpuje:

ziom wiedzy ogólnej w ka¿dym z przedmiotów na ocenê minimum dobr¹.

§1

§3

Ustanawia siê stypendium Starosty Lêborskiego dla
wyró¿niaj¹cych siê w nauce uczniów szkó³ rednich, których terenem sta³ego zamieszkania jest Powiat Lêborski,
zwane dalej stypendium.

1. Wnioski o przyznanie stypendiów  na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y  sk³ada siê w
Starostwie Powiatowym, w terminie do dnia 31 lipca
ka¿dego roku. Z wnioskiem o stypendium wystêpuj¹
dyrektorzy szkó³.
2. Do ka¿dego wniosku powinny byæ za³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nianie kryteriów okrelonych w
regulaminie.

§2
Ustala siê:
1. Tryb i zasady przyznawania stypendium dla uczniów
szkó³ rednich, których terenem sta³ego zamieszkania
jest Powiat Lêborski, co stanowi za³¹cznik nr 1.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Starosty Lêborskiego, dla ucznia szko³y redniej, co stanowi za³¹cznik nr 2.

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.

1. Zarz¹d Powiatu Lêborskiego powo³uje Komisje stypendialn¹, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendium,
w sk³adzie:
1) przedstawiciel Zarz¹du Powiatu Lêborskiego  przewodnicz¹cy,
2) dwóch przedstawicieli Komisji ds. Owiaty, Kultury,
Turystyki i Sportu Rady Powiatu Lêborskiego,
3) przedstawiciel Komisji ds. Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Lêborskiego,
4) przedstawiciel Wydzia³u Owiaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lêborku.
2. Je¿eli o stypendium ubiega siê zstêpny cz³onka Komisji stypendialnej, to cz³onek ten podlega wy³¹czeniu z
obrad Komisji.

§5

§5

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

1. Komisja stypendialna opracowuje regulamin pracy
komisji, który zatwierdza Starosta Lêborski.
2. Komisja w terminie do 10 wrzenia ka¿dego roku opiniuje z³o¿one wnioski.
3. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Starocie Lêborskiemu zaopiniowane wnioski.
4. Stypendium przyznaje Starosta Lêborski na podstawie
wniosków zaopiniowanych przez Komisjê stypendialn¹ i przed³o¿onych przez Przewodnicz¹cego Komisji.

§3
1. rodki finansowe na zadanie okrelone w § 1 planuje
Zarz¹d Powiatu Lêborskiego w bud¿ecie Powiatu.
2. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
stypendia okrelana bêdzie ka¿dorazowo na dany rok
bud¿etowy w uchwale bud¿etowej Powiatu Lêborskiego.
§4

Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/259/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.
TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
DLA UCZNIÓW SZKÓ£ REDNICH, KTÓRYCH
TERENEM STA£EGO ZAMIESZKANIA
JEST POWIAT LÊBORSKI
§1
Do ubiegania siê o stypendium maj¹ prawo mieszkañcy powiatu lêborskiego bêd¹cy uczniami szkó³ rednich.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkó³ rednich:
1) laureatów b¹d finalistów konkursów miêdzynarodowych i ogólnopolskich,
2) laureatów b¹d finalistów konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
3) m³odzie¿y osi¹gaj¹cej szczególnie wysokie wyniki
w nauce (rednia ocen, na koniec roku szkolnego,
minimum 4,75) i legitymuj¹ca siê sprawowaniem
minimum dobrym.
2. Warunkiem otrzymania stypendium, tak¿e dla laureatów b¹d finalistów konkursów i olimpiad, jest po-

§6
1. Stypendium przyznaje siê po pierwszym roku nauki dla
uczniów, na okres 10 miesiêcy, tj. od wrzenia do czerwca nastêpnego roku.
2. Wysokoæ miesiêcznego stypendium ustala siê w wysokoci trzykrotnoci zasi³ku rodzinnego przypadaj¹cego na pierwsze dziecko, obowi¹zuj¹cej w dniu przyznania stypendium.
3. Stypendium wyp³aca siê w okresach miesiêcznych, na
koniec ka¿dego miesi¹ca.

1337
UCHWA£A Nr XXXVII/267/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdu.
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.
602, z pón. zm.) i art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr
142, poz. 1592 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1337, 1338
§1

§4

Ustala siê op³atê za usuniêcie pojazdu z drogi w wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

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

§2
Ustala siê op³atê za parkowanie pojazdu usuniêtego z
drogi w wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/267/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
Stawki za usuniêcie pojazdu z drogi
Lp.

1
2
3

Opis us³ugi
Dot. pojazdów o dmc do
2500kg
Dot. pojazdów o dmc od
2500kg do 7500kg
Dot. pojazdów o dmc
powy¿ej 7500kg

PLN/km

Za³adunek
+ roz³adunek
PLN

Prace
dodatkowe
PLN/rbg

2.20

2.50

40.00

30.00

2.30

2.80

50.00

40.00

2.60

3.60

80.00

50.00

Dojazd/powrót

Holowanie

PLN/km

1. Powy¿sze stawki nie zawieraj¹ podatku VAT.
2. W przypadku us³ug wykonywanych noc¹ lub w dni
wi¹teczne i wolne od pracy stawki nale¿y zwiêkszyæ o
50%.
3. Do prac dodatkowych zalicza siê: wyci¹ganie pojazdu
z rowu lasu itp., odblokowanie zakleszczonego pojazdu oraz inne czynnoci wykonywane na miejscu zdarzenia.

Objanienia:
 dmc  dopuszczalna masa ca³kowita
 rbg  roboczo godzina
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/267/2002
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.

Stawki za parkowanie usuniêtego pojazdu na parkingu strze¿onym
Lp.
1
2
3
4
4
5
6

Opis us³ugi
Samochody osobowe
Samochody ciê¿arowe
Ci¹gniki rolnicze
Przyczepy naczepy
Autobusy
Zespo³y pojazdów
Motocykle i motorowery

Stawki op³at za 1 dobê
8 z³
10 z³
8 z³
8 z³
10 z³
14 z³
5 z³

Powy¿sze stawki nie zawieraj¹ podatku VAT.
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UCHWA£A Nr LI/1512/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8
marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art.
19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm.: z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr
98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr

145, poz. 1623) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê zak³ad bud¿etowy pod nazw¹: Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych.
2. Zak³ad bud¿etowy  Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych dzia³a na podstawie Statutu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
3. Przedmiot dzia³ania zak³adu bud¿etowego  Zarz¹du
Nieruchomoci Komunalnych okrela jego statut.
§2
1. Zak³ad bud¿etowy Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych zostanie wyposa¿ony w mienie opisane w § 8
Statutu.
2. Nieruchomoci opisane w § 8 Statutu zostan¹ proto-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1338
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kolarnie przekazane na rzecz zak³adu bud¿etowego Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych na zasadach okrelonych w Dziale II, rozdziale 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800).
3. Zak³ad przejmuje tak¿e wszelkie zobowi¹zania i nale¿noci wynikaj¹ce z bilansów zamkniêcia likwidacji
Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdañskródmiecie, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdañsk-Oliwa i
Gdañsk-Nowy Port na dzieñ protokolarnego przejêcia
nieruchomoci, o których mowa w ust. 2. Przejête zobowi¹zania i nale¿noci, o których mowa w zdaniu
poprzedzaj¹cym podlegaj¹ rozliczeniu z bud¿etem
Gminy Miasta Gdañska.
4. W zwi¹zku z przejêciem nieruchomoci wraz z wyposa¿eniem, bêd¹cych w u¿ytkowaniu zlikwidowanych
Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdañskródmiecie, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdañsk-Oliwa i
Gdañsk-Nowy Port  zak³ad staje siê z mocy prawa na
zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy Pracodawc¹ we
wszystkich umowach o pracê zawartych z pracownikami w stanie na dzieñ przejêcia, stwierdzonego protokó³em o którym mowa w ust. 2.
§3
Zak³ad bud¿etowy Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych otrzymuje dotacjê z bud¿etu Gminy Miasta Gdañsk
(dzia³ 700, rozdzia³ 70001 § 2410) na pierwsze wyposa¿enie w rodki obrotowe w wysokoci 14.800.000 z³, p³atn¹
zgodnie z harmonogramem stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y.
§4
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej zak³adu bud¿etowego Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych jest roczny
plan finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych i rozliczenia z bud¿etem Gminy Miasta Gdañsk.
2. ród³ami przychodów zak³adu bud¿etowego Zarz¹d
Nieruchomoci Komunalnych bêd¹:
1) Czynsze za lokale mieszkalne i lokale u¿ytkowe.
2) wiadczenia za lokale mieszkalne i lokale u¿ytkowe
(op³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzanie cieków, op³aty za dostarczon¹ energiê ciepln¹; op³aty
za wywóz nieczystoci sta³ych i p³ynnych).
3) Inne op³aty (odsetki bankowe, wp³ywy za dwigi,
schrony, anteny zbiorcze, gara¿e, dzier¿awê terenów
zielonych, itp.).
4) Dotacje z bud¿etu Miasta.
3. Zak³ad bud¿etowy Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych mo¿e otrzymywaæ z bud¿etu dotacjê przedmiotow¹.
4. Zak³ad bud¿etowy Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych mo¿e otrzymywaæ dotacjê podmiotow¹ lub dotacjê celow¹ na dofinansowanie kosztów realizacji prowadzonych inwestycji w zakresie okrelonym w odrêbnych przepisach.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LI/1512/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
STATUT
I. Postanowienia ogólne  podstawa prawna
§1
Podstawê prawn¹ dzia³ania zak³adu bud¿etowego 
Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych zwanego dalej
zak³adem, stanowi¹:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z
2002 r. Nr 23, poz. 220),
2) ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm.: z 1999 r. Nr
38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, 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, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr
125 poz. 1368, Nr 145, poz. 1623),
3) Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów
bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych oraz szczegó³owych zasad i terminów rocznych rozliczeñ i wp³at do bud¿etu przez
zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud¿etowych. (Dz. U. Nr 122, poz. 1333),
4) niniejszy statut.
§2
Siedzib¹ zak³adu jest Miasto Gdañsk.
II. Przedmiot i zakres dzia³ania
§3
Przedmiotem dzia³ania zak³adu jest:
1) gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomociami zabudowanymi i niezabudowanymi 
przekazanymi zak³adowi na podstawie protokó³ów
zdawczo-odbiorczych. Na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoci operacyjnej zak³ad przejmuje gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomociami zgodnie ze stanem przekazanym protokó³ami zdawczo-odbiorczymi przez zlikwidowane Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej: Gdañsk-ródmiecie, GdañskWrzeszcz, Gdañsk-Oliwa i Gdañsk-Nowy Port,
2) wspó³dzia³anie z Miejskim Biurem Porednictwa Zamiany Mieszkañ  Zak³ad Bud¿etowy w zakresie zamiany
mieszkañ,
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3) dozór powierzonych nieruchomoci i maj¹tku,
4) zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów budowlanych na
nieruchomociach przekazanych w trwa³y zarz¹d,
5) zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomoci
w nale¿ytym stanie technicznym poprzez ich remonty
i modernizacjê,
6) zapewnienie utrzymania czystoci i porz¹dku na powierzonych nieruchomociach,
7) obs³uga finansowo-ksiêgowa w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy mienia Gminy Gdañsk,
8) windykacja nale¿noci zwi¹zanych z u¿ywaniem nieruchomoci komunalnych, w tym windykacja nale¿noci zlikwidowanych zak³adów bud¿etowych  Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdañsk-Oliwa Gdañsk-Nowy
Port,
9) archiwizacja dokumentacji ksiêgowych zlikwidowanych
Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej Zak³adów
Bud¿etowych w Gdañsku.
§4
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

Zakres dzia³ania zak³adu obejmuje:
okrelanie potrzeb w zakresie bie¿¹cego utrzymania,
remontów i modernizacji nieruchomoci bêd¹cych
przedmiotem zarz¹dzania przez zak³ad;
opracowywanie rocznych projektów planów zadañ
objêtych przedmiotem dzia³ania zak³adu, w tym projektów planów finansowych zak³adu i jego rodków
specjalnych;
przygotowywanie i realizacja zadañ ujêtych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
a) formalno-prawne przygotowywanie zadañ do wykonania,
b) wybór wykonawcy,
c) zawarcie umowy,
d) nadzór nad realizacj¹ zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,
e) egzekucjê postanowieñ umownych dotycz¹cych
udzielonych przez wykonawcê gwarancji;
prowadzenie ewidencji maj¹tkowej zarz¹dzanego
mienia;
zawieranie umów najmu i dzier¿awy nieruchomoci
komunalnych bêd¹cych przedmiotem zarz¹dzania
przez zak³ad na zasadach okrelonych odrêbnymi
przepisami
obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy nieruchomoci znajduj¹cych
siê w gminnym zasobie nieruchomoci, jak i lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy oraz prowadzenie windykacji przeds¹dowej i
s¹dowej nale¿noci z tytu³u realizacji tych umów;
wspó³pracê i wspó³dzia³anie z zarz¹dcami nieruchomoci w zakresie czynnoci zwi¹zanych z naliczaniem
nale¿noci za nieruchomoci udostêpniane z zasobu;
wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych zarz¹dzanego mienia;
dozór zarz¹dzanego mienia poprzez przeciwdzia³anie
jego dewastacji;
archiwizowanie dokumentacji ksiêgowych, przekazanych protokolarnie przez zlikwidowane Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
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III. Struktura organizacyjna
§5

1. Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych jest zak³adem
bud¿etowym Miasta Gdañska.
2. Kierownikiem Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych
jest Dyrektor zak³adu.
3. Dyrektora zak³adu powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta
Gdañska.
§6
1. Dyrektor kieruje zak³adem na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d Miasta Gdañska
2. Dyrektor dzia³a w granicach udzielonego pe³nomocnictwa:
a) zarz¹dza zak³adem i reprezentuje go na zewn¹trz;
b) dzia³aj¹c zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoæ;
3. Dyrektor mo¿e udzielaæ pe³nomocnictwa pracownikom
zak³adu w zakresie przez siebie ustalonym w granicach
udzielonego mu pe³nomocnictwa.
§7
1. Zastêpców dyrektora i g³ównego ksiêgowego powo³uje i odwo³uje dyrektor zak³adu.
2. Zakres uprawnieñ, obowi¹zków i odpowiedzialnoci
zastêpców dyrektora i pracowników komórek organizacyjnych ustala dyrektor zak³adu.
3. Struktura organizacyjn¹ zak³adu zostanie okrelona w
regulaminie zak³adu, który na wniosek dyrektora zatwierdza Zarz¹d Miasta Gdañska, po uzgodnieniu przez
istniej¹c¹ komisjê powo³an¹ przez Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Gdañska.
IV. Mienie jednostki
§8
1. Zak³ad przejmuje wszelkie nieruchomoci wraz z wyposa¿eniem bêd¹ce w u¿ytkowaniu zlikwidowanych
Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdañskródmiecie, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdañsk- Oliwa i
Gdañsk-Nowy Port  na podstawie protokó³u zdawczoodbiorczego.
2. Zak³ad przejmuje tak¿e wszelkie zobowi¹zania i nale¿noci wynikaj¹ce z bilansów zamkniêcia likwidacji
Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdañskródmiecie, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdañsk- Oliwa i
Gdañsk-Nowy Port na dzieñ protokolarnego przejêcia
nieruchomoci, o których mowa w ust. 1.
V. Gospodarka finansowa
§9
1. Podstawê funkcjonowania zak³adu stanowi roczny plan
finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych i
rozliczenia z bud¿etem Miasta Gdañska
2. Dzia³alnoæ zak³adu finansowana jest z dochodów w³asnych oraz dotacji bud¿etowej, której wysokoæ ustala
siê w rocznym bud¿ecie Miasta Gdañska.
3. Plan finansowy zak³adu zatwierdza dyrektor zak³adu,
dostosowuj¹c go do uchwa³y bud¿etowej Miasta Gdañska.
4. Zak³ad posiada odrêbny rachunek bankowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1338

 2850 

VI. Nadzór nad zak³adem

VII. Postanowienia koñcowe

§ 10

§ 11

1. Kontrolê i ocenê dzia³alnoci zak³adu oraz pracy dyrektora dokonuje Zarz¹d Miasta Gdañska.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ zak³adu sprawuje Zarz¹d Miasta Gdañska poprzez w³aciwy merytorycznie Wydzia³
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

1. Dyrektor zak³adu ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
2. Zmiany i uzupe³nienia do postanowieñ statutu mog¹
nast¹piæ w trybie obowi¹zuj¹cym do jego uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 1
do statutu Zak³adu Bud¿etowego

Opis nieruchomoci
Lp.

Lokalizacja

powierzchnia
2

3

m

546,60
1.

Piastowska 15

2.

Piastowska 13

3.

Lecha 1

4.

Mciwoja 44

766,00
42,20
262,00
479,00
87,90
1 031,00

5.

Partyzantów 74

1 885,00
2 940,00
521,00

6.

niadeckich 12

453,09

7.

Do Studzienki 31

414,40

8.

Kociuszki 7A

371,00

9.

Mieros³awskiego 9A

282,00

10.

Modrzewskiego 2A

290,60

11.

Zielona 8/9

313,00

12.

Angielska Grobla 13

130,00

13.

Sukiennicza 18B

519,09

14.

Powstañców Warszawskich 2

1 415,00

15.

Biskupa Wronki 7

1 434,00

16.

S³omiana 2
RAZEM

kubatura

400,00
14 582,88

chrakterystyka
zabudowy

m
2 280,00 barak murowany
barak murowano2 320,00
drewniany
101,00 barak gospodarczy
baza ROM-7
1 052,00
budynek murowany
baza ROM-9
1 623,00
budynek murowany
magazyny
288,55 budynek murowany
budynek murowany
4 641,00
4-kondygnacyjny
budynek warsztatowy
8 482,50
murowany parterowy
budynek murowany
11 076,00
4-kondygnacyjny
2 425,00 budynek magazynowy
baza ROM-1
1 884,00 budynek murowany
2-kondygnacyjny
baza ROM-2
1 369,50 budynek murowany
parterowy
baza ROM-3
1 418,00 budynek murowany
parterowy
baza ROM-7
1 418,00 budynek murowany
parterowy
baza ROM-8
1 369,50 budynek murowany
parterowy
baza ROM-1
1 319,00
budynek murowany parterowy
baza ROM-2
300,00 budynek murowany parterowy
(bez podpiwn.)
zaplecze ROM-3
czêæ pomieszczeñ
1 557,00
w budynku murowanym
2-kondygnacyjnym
baza ROM-5
5 245,00 budynek murowany parterowy
podpiwniczony
baza ROM-6
5 996,00 5 budynków murowanych
parterowych, niepodpiwnicz.
baza ROM-10
1 458,00
budynek murowany 4-kondygn.
57 623,05

Wartoæ ksiêgowa
brutto
z³
121 048,35
7 544,09
6 067,68
88 116,26
75 773,97
30 367,00
340 461,84
701 422,34
668 089,84
73 503,80
147 540,76

157 657,93

93 125,89

103 494,94

102 490,57
115 390,53
73 562,39

18 968,21

298 872,69

388 805,99
133 611,32
3 745 916,39
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LI/1512/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
HARMONOGRAM
przekazania dotacji dla zak³adu bud¿etowego
Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych, przeznaczonej na pierwsze wyposa¿enie

Lp.
1.
2.
3.
RAZEM

Dzia³

Rozdzia³

700
700
700

70001
70001
70001

Termin przekazania
raty dotacji
950.000,- do 30.09.2002.r.
5.000.000,- do 30.11.2002 r.
8.850.000,- do koñca marca 2003 r.
14.800.000,-

§

Kwota raty dotacji

2410
2410
2410

1339

§2

UCHWA£A Nr LXII/617/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 8 sierpnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr LI/554/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych na 2002
rok w Lêborku.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84) Rada Miejska w Lêborku uchwala,
co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

§1

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr LXII/617/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 8 sierpnia 2002 r.

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y zmienia siê pkt 1 w rozdziale III. Punkt ten otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
1. Dzienna stawka op³aty targowej wynosi:

ul. Kaszubska
Lp.

1.

2.

3.

4.

Centrum
Handlowe

Rodzaj sprzeda¿y
Sprzeda¿ z pojazdu:
p³odów rolnych i ogrodniczych
innych artyku³ów
Sprzeda¿ ze stoiska artyku³ów
- spo¿ywczych, p³odów rolnych i
ogrodniczych
- przemys³owych
Sprzeda¿ ze sto³u:
- artyku³ów spo¿ywczych
- artyku³ów przemys³owych
- artyku³ów przemys³owych
u¿ywanych
- p³odów rolnych i ogrodniczych
- kwiatów, warzyw, owoców
pochodz¹cych z w³asnych
dzia³ek
- nabia³u w³asnej produkcji
Sprzeda¿ z kosza, rêki, taboretu, skrzynki,
wiadra

27.10.-4.11.

1)

pozosta³e
dni

8,00
-

10,00
10,00

3,00
3,00

-

15,00

3,00

Pozosta³e
miejsca
na terenie
Lêborka
8,00
16,00
8,00
16,00

8,00
8,00

-

-

-

4,00
8,00

-

-

-

2,00
2,00

-

-

-

-

-

-

2,00

1) ul. Kaszubska na odcinku od mostu na rzece Okalicy do granic miasta.
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UCHWA£A Nr LXII/620/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 8 sierpnia 2002 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska Lêbork.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 a, 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin wynagradzania nauczycieli szkó³
i placówek owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska Lêbork, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXII/620/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 8 sierpnia 2002 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin ustala:
1. Wysokoæ stawek dodatków:
 za wys³ugê lat
 motywacyjnego
 funkcyjnego
 za warunki pracy
oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków.
2. Szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw.
3. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród.
4. Warunki wyp³acania sk³adników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1, 2.
§2
1. Ilekroæ w dalszej czêci Regulaminu jest mowa, bez
bli¿szego okrelenia o:
a) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub placówkê albo zespó³ placówek, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska Lêbork,
b) dyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki, o której mowa w ppkt a,
c) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od dnia 1 wrzenia danego roku, do dnia
31 sierpnia roku nastêpnego.
§3
1. redni¹ wynagrodzeñ nauczycieli oblicza siê na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co
najmniej 1 etatu.
Liczbê nauczycieli przyjêtych do obliczeñ stanowi suma
iloci nauczycieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze
oraz 1/2 iloci nauczycieli zatrudnionych na 1/2 etatu.
2. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poni¿ej 1/2 etatu oblicza siê proporcjonalnie do godzin ich pracy, wed³ug w³aciwego zaszeregowania.
Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat
§4
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym pracownik naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o po pierwszym dniu
miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub jego wy¿szej stawki nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca.
2. Prawo do dodatku za wys³ugê lat lub do zmiany jego
wysokoci nastêpuje po udokumentowaniu okresu pracy potwierdzaj¹cego nabycie prawa do dodatku lub
uzasadniaj¹cego zmianê jego wysokoci.
3. Podstawê do ustalenia okresu pracy stanowi¹ oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny
§5
1. Nauczycielowi mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
a) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
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 uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno  wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
 umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
 pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
b) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:
 systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
 podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejêtnoci zawodowych,
 wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
 dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
 prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
 rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
 przestrzeganie dyscypliny pracy,
 posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
 zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoci:
 udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
 udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
 opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
 prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y,
 spe³nianie innych warunków okrelonych w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych.
§6
1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest przyznawany na okresy roku szkolnego od m-ca wrzenia do
m-ca stycznia i od m-ca lutego do m-ca czerwca. W placówkach korzystaj¹cych z wakacji letnich dodatek za
lipiec i sierpieñ wyp³acany jest wed³ug redniej urlopowej.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor w ramach posiadanych na ten cel rodków finansowych w oparciu o regulamin obowi¹zuj¹cy w placówce, ustalony w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi uwzglêdniaj¹cy zapisy zawarte w regulaminie.
3. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której
nauczyciel uzupe³nia etat.
4. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Miasta Lêborka na warunkach i w wyso-
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koci okrelonych w odrêbnej uchwale Zarz¹du Miasta Lêborka.
§7
1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 75 z³ i nie wy¿szy ni¿ 150 z³ miesiêcznie.
§8
1. Miesiêczny fundusz na dodatki motywacyjne na dany
rok szkolny dla nauczycieli tworzy siê mno¿¹c kwotê
30 z³ przez liczbê etatów kalkulacyjnych wed³ug stanu
na dzieñ 10 wrzenia.
2. Decyzjê o wysokoci przyznanych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli podejmuje dyrektor placówki.
3. Decyzjê o wysokoci przyznanych dodatków motywacyjnych dla dyrektora placówki podejmuje Burmistrz
Miasta.
4. Dodatek motywacyjny wyp³acany jest z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny
§9
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje
dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jedno miesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie
z dniem zaprzestania pe³nienia tych obowi¹zków.
3. Dyrektorowi placówki dodatek funkcyjny przyznaje
Burmistrz Miasta Lêborka na warunkach i w wysokoci okrelonych w odrêbnej uchwale Zarz¹du Miasta
Lêborka.
4. Dodatki funkcyjne dla zastêpców dyrektora placówki
przyznaje i okrela co do zasad i wysokoci dyrektor
szko³y, przy czym wysokoæ tego dodatku nie mo¿e
przekroczyæ 80% wysokoci dodatku dyrektora.
5. Ta sama zasada obowi¹zuje w odniesieniu do dodatków funkcyjnych dla innych stanowisk kierowniczych
w szkole, przy czym ich wysokoæ nie mo¿e przekroczyæ 50% dodatku funkcyjnego dyrektora.
§ 10
1. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo
klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta lub opiekuna sta¿u, dodatek funkcyjny przys³uguje w nastêpuj¹cych wysokociach:
 wychowawstwo klasy  30 z³ miesiêcznie,
 funkcjê doradcy metodycznego  50 z³ miesiêcznie,
 funkcjê nauczyciela konsultanta  30 z³ miesiêcznie,
 funkcjê opiekuna sta¿u  50 z³ miesiêcznie,
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki ich realizacji przyznaje dyrektor.
§ 11
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9
ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierze-
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nie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 9 ust. 1,
nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 10 ust. 1.
Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres roku
szkolnego, tj. od 1.09 do 31.08, oprócz dodatku za funkcje opiekuna sta¿u, który przyznawany jest na okres
pe³nienia funkcji.
Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy
§ 12

1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia warunkach okrelonych w przepisach § 6 i
§ 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 39 poz. 455 z pón. zm.).
2. Wysokoæ dodatku wynosi 10%  30% wynagrodzenia zasadniczego i uzale¿niona jest od:
 stopnia trudnoci i uci¹¿liwoci realizowanych prac
lub zajêæ,
 wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor placówki bior¹c pod uwagê rodzaj i wymiar prowadzonych zajêæ.
4. W razie zbiegu tytu³u dodatku za warunki pracy nauczycielowi przys³uguje jeden dodatek wy¿szy.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u w ostatnim dniu miesi¹ca.
Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
§ 13
1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin.
2. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel
mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹ tylko w szczególnych przypadkach.
3. Przez godzinê doranych zastêpstw rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych za nauczyciela nieobecnego w pracy.
§ 14
1. Wynagrodzenie za godzinê ponadwymiarow¹ nauczy-
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ciela ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem
za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowych wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w sposób okrelony w ust. 1. Dyrektor
szko³y zobowi¹zany jest do przydzielania zastêpstw tak,
aby zajêcia realizowane by³y zgodnie z programem nauczania danej klasy.
Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa wyp³aca siê tak jak za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ obliczan¹ na zasadach w ust. 1.
Dyrektorom szkó³ nie przys³uguje prawo do wynagrodzenia z tytu³u zrealizowanych godzin zastêpstw.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 15

1. rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoci 1% planowanych
rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli planuje
dyrektor w rocznym planie finansowym szko³y, z tym
¿e:
a) 0,8% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora,
b) 0,2% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
organu prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nagrody uzale¿nione jest
w szczególnoci od:
a) w przypadku nagrody dla nauczycieli:
 wyró¿niaj¹cych wyników w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuñczej nauczyciela,
 jego dzia³añ twórczych podnosz¹cych atrakcyjnoæ i jakoæ zajêæ lekcyjnych oraz usprawniaj¹cych funkcjonowanie szko³y lub przedszkola.
Szczegó³owe kryteria i zasady przyznawania nagród
okrela szkolny regulamin przyznawania nagród.
b) w przypadku nagrody dla dyrektorów:
 efektywnoci dzia³añ mened¿erskich dyrektora
szko³y lub przedszkola,
 uzyskiwania przez szko³ê lub przedszkole wyró¿niaj¹cych wyników w pracy pedagogicznej i wychowawczej,
 podejmowania dzia³añ innowacyjnych w zakresie
organizacyjnym, programowo-dydaktycznym i
wychowawczym,
 umiejêtnoci gospodarowania rodkami finansowymi i dba³oci¹ o bazê szkoln¹ (remonty, inwestycje).
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3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
a) ze rodków, o których mowa w ust. 1 ppkt a  dyrektor  po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej
i zwi¹zków zawodowych,
b) ze rodków, o których mowa w ust. 1 ppkt b  organ prowadz¹cy.
Wysokoæ nagrody dyrektora nie mo¿e byæ wy¿sza
od nagrody organu prowadz¹cego.
4. Podstawê do przyznania nagrody organu prowadz¹cego dla nauczyciela stanowi wniosek sporz¹dzony
przez dyrektora placówki i zaopiniowany przez radê
pedagogiczn¹.
5. Nagrodê organu prowadz¹cego dla dyrektora przyznaje siê z inicjatywy Zarz¹du Miasta lub na wniosek
organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny.
6. Do przyznania nagrody organu prowadz¹cego Zarz¹d
Miasta powo³uje zespó³ ds. nagród w sk³ad, którego
wchodz¹:
 2 przedstawicieli Zarz¹du Miasta,
 kierownik Oddzia³u Zamiejscowego Kuratorium
Owiaty w Lêborku lub jego pe³nomocnik,
 przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania w
Lêborku lub jego pe³nomocnik,
 prezes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Lêborku lub jego pe³nomocnik,
 przewodnicz¹cy Komisji Polityki Spo³ecznej Rady
Miejskiej w Lêborku lub jego pe³nomocnik.
Obradom przewodniczy przedstawiciel Zarz¹du
Miasta.
7. Zespó³ opiniuje kandydatury zawarte w z³o¿onych
wnioskach, o których mowa w ust. 4 i 5.
8. Zarz¹d Miasta Lêborka podejmuj¹c decyzje o przyznaniu nagród organu prowadz¹cego okrela jednoczenie ich wysokoæ.
9. Nagroda mo¿e byæ przyznawana nauczycielowi po
przepracowaniu w danej szkole co najmniej 1 roku.
10. Nagrody przyznawane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ
przyznawane w innym czasie np. na zakoñczenie roku
szkolnego, zakoñczenie wizytacji szko³y.
11. Wnioski o Nagrodê Burmistrza nale¿y sk³adaæ do dnia
30 wrzenia nastêpnego roku szkolnego.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 16
Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
czasu pracy poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w czêci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyj¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo
klasy i opiekuna sta¿u.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje siê przepisy Karty Nauczyciela, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu
Pracy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1341
UCHWA£A Nr XXXIV/230/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie okrelenia inkasenta op³aty targowej w Rzeczenicy oraz zasad i terminów rozliczania siê z zainkasowanej gotówki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591) art. 6 ust. 9, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Inkaso op³aty targowej na terenie miejscowoci Rzeczenica prowadziæ bêdzie pracownik Urzêdu Gminy.
§2
Wynagrodzenie inkasenta wynosi 15% zainkasowanej
kwoty.
§3
Zobowi¹zuje siê inkasenta op³aty targowej do rozliczania siê z zainkasowanej gotówki do dnia 25 ka¿dego miesi¹ca.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1342
UCHWA£A Nr XXXIV/231/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Rzeczenicy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.) Rada
Gminy postanawia, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/86/96 Rady Gminy
Rzeczenica z dnia 26 stycznia 1996 r. ze zmianami wynikaj¹cymi z uchwa³  Nr III/28/98 Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 grudnia 1998 r.  Nr XXIX/198/01 Rady Gminy
Rzeczenica z dnia 21 grudnia 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 11, w rozdziale III skrela siê pkt 1,8,9 i 10.
2. w §. 11, rozdzia³ III, pkt 13 otrzymuje brzmienie:
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Wykonywanie zadañ i obowi¹zków wynikaj¹cych z powszechnie obowi¹zuj¹cych g³ównych ksiêgowych bud¿etów przepisów prawa a w szczególnoci z ustawy
o finansach publicznych i ordynacji podatkowej.
3. w § 12 dodaje siê rozdzia³ Ia o treci:
Do kompetencji i zadañ referatu finansowo-ekonomicznego nale¿y:
1) prowadzenie rachunkowoci Urzêdu Gminy, Gminnego Orodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej
Gminy Rzeczenica,
2) przygotowywanie projektu bud¿etu gminy,
3) prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy,
4) wykonywanie bud¿etu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedk³adanie wniosków w sprawach zmian bud¿etu Zarz¹dowi i Radzie Gminy,
5) naliczanie i pobór podatków i op³at lokalnych oraz
prowadzenie kontroli w tym zakresie, egzekucja
tych podatków i wynagrodzenie inkasentów,
6) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zak³adów bud¿etowych, so³ectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych
podlegaj¹cych Radzie Gminy,
7) prowadzenie obs³ugi kasowej i ksiêgowej,
8) prowadzenie ewidencji sk³adników mienia gminy i
udzia³ów oraz zmian w tym zakresie (inwentaryzacja),
9) wspó³praca z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹.
Urzêdem Skarbowym, Urzêdem Statystycznym i
Bankiem wykonuj¹cym obs³ugê kasow¹ oraz bankiem finansuj¹cym,
10) opracowywanie wymaganej sprawozdawczoci w
zakresie prowadzonych spraw,
11) wydawanie zawiadczeñ rolnikom uprawniaj¹cych
do nabycia bonów paliwowych,
12) naliczanie i odprowadzanie podatku Vat do Urzêdu
Skarbowego,
13) prowadzenie spraw zwi¹zanych z naliczeniem wynagrodzeñ dla pracowników i zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego,
14) prowadzenie spraw z zakresu wyp³at dodatków
mieszkaniowych,
15) wspó³praca z inspektorem ds. gospodarki gruntami i nieruchomociami w zakresie zaleg³oci z tytu³u czynszów, dzier¿aw i sprzeda¿y mienia gminnego,
16) opracowanie i wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,
4. w § 12 rozdz. V. skrela siê pkt 2,
5. w § 12 w rozdziale VI skrela siê punkt 5 i dodaje siê
punkty 8,9,10 i 11 o brzmieniu:
8) pe³nienie funkcji administratora bezpieczeñstwa informacji i realizacji zadañ w tym zakresie wynikaj¹cych z instrukcji i ustawy o ochronie danych osobowych,
9) nadzór nad prac¹ sieci komputerowej Urzêdu Gminy,
10) prowadzenie spraw pracowniczych z zakresu bhp,
11) odpowiedzialnoæ za organizowanie i przeprowadzanie przetargów w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urz¹d Gminy zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.

6. w § 12 rozdz. VII skrela siê pkt 6, pkt 5 otrzymuje
brzmienie:
5. podzia³ i rozgraniczenie nieruchomoci,
7. w §. 12 rozdz. IX skrela siê pkt 3, pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
2. prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,
8. w §. 12 rozdz. VIII dodaje siê pkt 8 o treci:
8. planowanie oraz realizacja inwestycji gminnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Rzeczenica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1343
UCHWA£A Nr XXXIV/232/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr
23, poz. 220) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Statutu Gminy Rzeczenica stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y nr XVII/98/96 Rady Gminy Rzeczenica z dnia
29 marca 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
W za³¹czniku nr 2 do Statutu Gminy stanowi¹cym
Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych dodaje siê
nastêpuj¹c¹ jednostkê organizacyjn¹ Gminy:
15. Urz¹d Gminy w Rzeczenicy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki
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UCHWA£A Nr 54/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie okrêgów wyborczych, ich granic i numerów,
liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym.
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Poz. 1344, 1345

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.)
Rada Miasta i Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy w Miastku.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta i
Gminy Miastko tworzy siê okrêgi wyborcze, ich granice i
numery oraz ustala siê liczbê radnych wybieranych w
ka¿dym okrêgu wyborczym jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 54/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 czerwca 2002 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
Numery
okrêgów
wyborczych

I

II

III

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Liczba
wybieranych
radnych

Granice okrêgu
Miastko – ulice:
Armii Krajowej, Bogus³awa X, Boles³awa Chrobrego, Czereniowa, D³uga, Domowa,
Fabryczna, Gocinna, Gen. Wybickiego, M. Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja,
Koszaliñska, Kowalska, Królowej Jadwigi, Krótka, Ks. Gen. Wituckiego, £¹kowa,
Marsza³ka Pi³sudskiego, Ogrodowa, Owocowa, Piastowska, Przytulna, Rodzinna,
Rybacka, Sadowa, S¹siedzka, S³oneczna, S³owackiego, S³upska, Sportowa, Szewska,
Winiowa.
Miastko – ulice:
Dworcowa, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Grunwaldzka, Gawêdy, Górna,
Harcerska, Jeziorna, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Kujawska,
Kwiatowa, Lena, Ma³opolska, Mickiewicza, M³odzie¿owa, Os. Niepodleg³oci,
Pa³ucka, Podhalañska, Podlaska, Polna, Pomorska, Przyjació³, Szkolna, Skautów,
l¹ska, Wielkopolska, Wie¿owa, Zielona;
Wsie: Byczyna, Lipczyno, £odzierz, Pasieka, Trzebieszyno, Wêgorzynko
Wsie:
Bia³a, Bobiêcino, Borzyszkowo, Chlebowo, Cicholas, Cieszanowo, Cisy, Czarnica,
Dolsko, Domanice, Dretynek, Dretyñ, Gatka, G³odowo, Go³êbsko, Gomole, Gr¹dzieñ,
Je¿ewsko, Kamnica, Kawcze, Kawczyn, Klewno, Ko³acin, Kowalewice, Krzeszewo,
Kwisno, Lubkowo, £aziska, £¹koæ, £osoniki, Malêcino, Mêciny, Mi³ocice, Obrowo,
Okunino, Olszewiec, Ostrowo, Piaszczyna, Ponik³a, Popowice, Potok, Po¿yczki,
Przemkowo, Przerad, Przêsin, Role, S³osinko, Stachowo, Studnica, Szydlice,
wierzenko, wierzno, wieszynko, wieszyno, Toczeñ, Trzcinno, Tursko, Turowo,
Wa³dowo, Wêglewo, Wiatro³om, Wo³cza Ma³a, Wo³cza Wielka, Zadry, Zaj¹czkowo,
Znakowo,¯abno

7

6

8
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§2

UCHWA£A Nr 55/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 czerwca 2002 r.

Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta i Gminy Miastko tworzy siê odrêbny obwód g³osowania jak w
za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Miasta i Gminy Miastko.

§3

Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z pón. zm.) Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta i
Gminy Miastko tworzy siê na obszarze Miasta i Gminy
Miastko obwody g³osowania jak w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1345
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 55/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 czerwca 2002 r.
Podzia³ na obwody g³osowania w wyborach do Rady Miasta i Gminy Miastko
Nr
obwodu

1

2

I

3
4

5

II
6

7

8

9
10
III

11
12
13
14
15
16

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Ulice: BOGUS£AWA X, CZERENIOWA, DOMOWA,
FABRYCZNA, GOCINNA, £¥KOWA, KRÓTKA, KS. GEN.
Restauracja „Savannah”
WITUCKIEGO, OWOCOWA, PRZYTULNA, RODZINNA,
w Miastku, ul. Fabryczna
SADOWA, SASIEDZKA, S£ONECZNA, S£UPSKA,
SPORTOWA, SZEWSKA, WINIOWA
Siedziba Miejsko Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów
Ulice: GEN. WYBICKIEGO, M. KONOPNICKIEJ,
Alkoholowych
MARSZA£KA J. PI£SUDSKIEGO
w Miastku,
ul. M.Konopnickiej 12
Ulice: D£UGA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, KOWALSKA,
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w
PIASTOWSKA, S£OWACKIEGO
Miastku,ul. Konstytucji 3 Maja 2a
Ulice: ARMII KRAJOWEJ, BOLES£AWA CHROBREGO,
Przedszkole Nr 1 w Miastku,
KOSZALIÑSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, OGRODOWA,
ul. Koszaliñska 19
RYBACKA,
Ulice: GEN. MACZKA, GEN. W. SIKORSKIEGO,
GRUNWALDZKA, KAZIMIERZA WIELKIEGO,
KUJAWSKA, MA£OPOLSKA, MICKIEWICZA,
Szko³a Podstawowa
PODHALAÑSKA, POMORSKA, SZKOLNA, L¥SKA,
Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 10
WIELKOPOLSKA, ZIELONA;
Wie PASIEKA
Ulice: GAWÊDY, GÓRNA, HARCERSKA, JEZIORNA,
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
KASZUBSKA, KOLEJOWA, KWIATOWA, LENA,
„Domstal” w Miastku, ul.
PA£UCKA, PODLASKA, POLNA, PRZYJACIÓ£,
Kaszubska 20
SKAUTÓW, WIE¯OWA
Ulice: DWORCOWA, M£ODZIE¯OWA, OSIEDLE
Zespó³ Szkó³ Mechanicznych
NIEPODLEG£OCI; Wsie: BYCZYNA, LIPCZYNO,
w Miastku, ul. M³odzie¿owa 3
£ODZIERZ, TRZEBIESZYNO, WÊGORZYNKO
Wsie: BORZYKOWO, CIESZANOWO, DOLSKO,
Szko³a Podstawowa
G£ODOWO, GOMOLE, OSTROWO, PIASZCZYNA,
w Piaszczynie
ZADRY, ZNAKOWO
Wsie: CZARNICA, GR¥DZIEÑ, MÊCINY, OLSZEWIEC,
Szko³a Podstawowa
PONIK£A, POPOWICE, POTOK, PO¯YCZKI, ROLE,
w Wa³dowie
TUROWO, WA£DOWO, WIATRO£OM, ¯ABNO
Wsie: CISY, DRETYÑ, KOWALEWICE, £OSONIKI,
Szko³a Podstawowa
OKUNINO, TURSKO
w Dretyniu
Wsie: BIA£A, GATKA, JE¯EWSKO, KAWCZE, KAWCZYN, Szko³a Podstawowa
WIERZENKO, WIERZNO
w wierznie
Wsie: BOBIÊCINO, GO£ÊBSKO, KAMNICA, KRZESZEWO,
Szko³a Podstawowa
MALÊCINO, PRZEMKOWO, STUDNICA, TOCZEÑ,
w Kamnicy
WO£CZA WIELKA, ZAJ¥CZKOWO
Wsie: CICHOLAS, KO£ACIN, £AZISKA, £¥KOÆ,
wietlica so³ectwa Mi³ocice
MI£OCICE, WÊGLEWO, WO£CZA MA£A
Szko³a Podstawowa
Wsie: DOMANICE, PRZERAD, S£OSINKO
w S³osinku
Wsie: CHLEBOWO, PRZÊSIN, WIESZYNKO,
Szko³a Podstawowa
WIESZYNO,
w wieszynie
Wsie: DRETYNEK, KLEWNO, KWISNO, LUBKOWO,
wietlica so³ectwa
OBROWO, STACHOWO, SZYDLICE, TRZCINNO,
w Trzcinnie
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 55/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 czerwca 2002 r.

I

17

OBWÓD ZAMKNIÊTY

Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Miastku, ul. Wybickiego 30
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1346

§2

UCHWA£A Nr 58/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 czerwca 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

w sprawie zmiany statutu Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Miastku.

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

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 8 ust. 1 statutu Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Miastku stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y nr 51/XXV/96 Rady Miasta i Gminy w Miastku z
dnia 24 maja 1996 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Miastku, punkt 4 i 5
otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
4) stanowisko do spraw osobowych i prowadzenia
sekretariatu,
5) kierowca  konserwator.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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