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1544
UCHWA£A Nr XXIV/394/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 159 we wsi Lichnowy gm.
Chojnice.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), Rada
Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 159
we wsi Lichnowy gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 159 po³o¿on¹ w pó³nocno 
wschodniej czêci wsi Lichnowy gm. Chojnice, po pó³nocno  wschodniej stronie drogi powiatowej do wsi
Ostrowite.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony na
rysunku planu literami MU;
3) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczony na
rysunku planu literami KD.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii rozgraniczaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczony na rysunku planu literami MU.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
3) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym obiekcie;
4) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 5 pkt 2.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 2:
1) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
2) dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki  dotyczy to równie¿ uci¹¿li-
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woci z tytu³u parkowania pojazdów. W/w dzia³alnoæ
nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce
siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ
dostosowana do architektury budynków mieszkalnych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
2) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg;
3) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
7. Na terenach, okrelonych w ust. 1 i ust. 2, nakazuje
siê:
1) pozostawiæ co najmniej 50% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, za na
terenie MU dodatkowo miejsca postojowe w iloci
niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ugobiorców;
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
4) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
5) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ;
6) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, a na terenie MN tymczasow¹ strefê ochronn¹ istniej¹cej linii
elektroenergetycznej SN-15 kV, o której mowa w ust.
10;
7) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1 i
ust. 2, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks.
1,0 m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
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5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do
form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a
architektura projektowanych budynków gospodarczych i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ,
drewno.
9. Na inwestorów, realizuj¹cych zabudowê na terenach
okrelonych w ust. 1 i ust. 2, nak³ada siê obowi¹zek
zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych przewodów, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ. W/w strefa ulega zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do
tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji  drogi dojazdowej
wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu literami KD.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce drogi dojazdowej KD, o
której mowa w ust. 1, w pasie o szerokoci 8,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz jednostronny chodnik
szerokoci min. 2,0 m), z poszerzeniem w s¹siedztwie
s³upa elektroenergetycznego.
3. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu. Zmiana lokalizacji s³upa
linii napowietrznej SN, koliduj¹cego z projektowan¹
drog¹ djazdow¹, jest mo¿liwa wy³¹cznie na koszt i staraniem inwestora.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
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ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10

§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wg za³¹cznika do uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5

Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.

Czynsz za lokale mieszkalne, zamienne i socjalne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.

§ 11

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1545
UCHWA£A Nr XXXIV/215/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie zasad ustalania polityki czynszowej.
Na podstawie art. 7, 8 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) w zwi¹zku z 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 z pón.zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego oddanego w najem na czas
nieoznaczony, lokalu zamiennego oraz lokalu socjalnego
uchwala Zarz¹d Gminy Kocza³a.
§7
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
§8
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, je¿eli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wielkoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
ulega zmniejszeniu.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lokalu lub czêci lokalu, dokonywanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego
wysokoæ czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30%.
4. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.
§9

Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10 ka¿dego
miesi¹ca do kasy Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony
pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.

§2

§ 10

Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne oddane w najem na czas nieoznaczony,
b) za lokale zamienne,
c) za lokale socjalne.

Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu, najpóniej na
miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku i lokali za wyj¹tkiem drobnych napraw obci¹¿aj¹cych najemcê, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci.
2. Najemca oprócz czynszu najmu jest obowi¹zany do
uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do
lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych
i sta³ych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie
ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów
lub dostawca us³ug.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy cytowanej w podstawie prawnej ustawy o ochronie praw lokatorów.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Czynniki obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ czynszu
1. Stan wyposa¿enia w elementy techniczne
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a) lokal wyposa¿ony w 5 elementów technicznych 
obni¿ka 0%,
b) lokal wyposa¿ony w 4 elementów technicznych 
obni¿ka 15%,
c) lokal wyposa¿ony w 3 elementów technicznych 
obni¿ka 30%,
d) lokal wyposa¿ony w 2 elementów technicznych 
obni¿ka 40%,
e) lokal wyposa¿ony w 1 element techniczny  obni¿ka
50%,
f) lokal bez wyposa¿enia technicznego.  obni¿ka 60%.
2. Po³o¿enie lokalu w miejscowociach gminy
a) lokal po³o¿ony we wsi Kocza³a  obni¿ka 0%,
b) lokal po³o¿ony w innej miejscowoci na terenie
gminy ni¿ wie Kocza³a  obni¿ka 10%.
Uwaga
Elementy techniczne to:
1.1.wc w mieszkaniu
1.2.³azienka w mieszkaniu
1.3.centralne ogrzewanie w budynku
1.4.doprowadzenie ciep³ej wody do mieszkania.
1.5.ogrzewanie
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

1546
UCHWA£A Nr XL/292/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 4 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów we wsi Udorpie, terenu us³ug gastronomii dz. nr 132/3.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i 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 i Nr 115, poz. 1229) na wniosek Zarz¹du Miejskiego, Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug gastronomii we wsi Udorpie w
gminie Bytów na dzia³ce nr 132/3. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42/94, poz. 241).
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
UG  teren lokalizacji obiektu us³ugowego;
KD  teren dróg dojazdowych;
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej;
KS  teren parkingu;
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ZR  teren zieleni rekreacyjnej;
ZI  teren zieleni izolacyjnej;
ZP  teren zieleni parkowej;
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego.
§3
Szczegó³owe ustalenia planu:
1. Zasady zagospodarowania:
 dojazd z drogi wojewódzkiej nr 212, na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê drogi; wewnêtrzna obs³uga obiektu równoleg³¹ droga dojazdow¹ o szerokoci jezdni 3,5 m oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem KD;
 stacjonowanie pojazdów na wydzielonym obszarze
oznaczonym symbolem KS; iloæ stanowisk dla samochodów osobowych min 10, dla ciê¿arowych
min. 4;
 usytuowanie obiektu w rodkowej czêci dzia³ki
oznaczone na rysunku planu symbolem UG, na terenie uprzednio splantowanym i umocnionym uk³adem murków oporowych i nasadzon¹ zieleni¹;
 w pó³nocno-wschodniej czêci dzia³ki, w bezporednim s¹siedztwie lustra wody, przewiduje siê teren
rekreacji pod go³ym niebem, oznaczony symbolem
ZR  dopuszcza siê tam instalacjê wypoczynkowych
urz¹dzeñ towarzysz¹cych;
 czêæ obszaru objêtego opracowaniem oznaczona
symbolem ZP, to starannie wkomponowane w system murków oporowych nasadzenia drzew i krzewów zabezpieczaj¹cych zbocze przed zagro¿eniem
erozj¹ oraz zieleñ parkowa;
 teren wzd³u¿ drogi wojewódzkiej oznaczony symbolem ZI dokrzewiæ i zadrzewiæ gatunkami najlepiej
spe³niaj¹cymi funkcjê ekranu akustycznego;
 wszystkie nasadzenia, zarówno drzew jak i krzewów,
winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska.
2. Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynek parterowy; dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza na pokoje gocinne lub mieszkanie s³u¿bowe;
 zewnêtrzne lico cian wykonaæ z materia³ów tradycyjnych  kamieñ, drewno, ew. ceg³a klinkierowa;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30o do 50o pokryty dachówk¹ lub gontem;
 maksymalna wysokoæ dachu mierzona od poziomu posadzki parteru do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
 bry³ê budynku nale¿y zharmonizowaæ z sylwet¹ krajobrazow¹ wzgórza;
 architektura obiektu winna nawi¹zywaæ do tradycyjnych form obiektów obs³ugi podró¿nych (karczmy,
zajazdy, ober¿e) z wykorzystaniem charakterystycznych dla lokalnej tradycji elementów detalu architektonicznego;
 szczegó³owy program inwestycji wraz z projektem
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koncepcyjnym zagospodarowania opracowaæ na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
3. Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie obiektu w wodê poprzez przy³¹cze do
istniej¹cej w bezporednim s¹siedztwie magistrali
wodoci¹gu miejskiego na warunkach okrelonych
przez gestora sieci;
 odprowadzanie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 do czasu jej realizacji dopuszcza siê odprowadzenie
cieków do szczelnego monolitycznego zbiornika
bezodp³ywowego, opró¿nianego okresowo przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
 po wybudowaniu wiejskiej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a cieki
odprowadziæ przy³¹czem do najbli¿szego kolektora;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni utwardzonych drogi i parkingu, po wstêpnym oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN (SN) przy³¹czem kablowym na warunkach
okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach; wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
4. Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.
§5
1)

2)
3)

4)
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Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Bytowie;
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym;
nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Bytów granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady

Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 42/94, poz. 241) we fragmencie objêtym opracowan¹ zmian¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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UCHWA£A Nr XL/293/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 4 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów we wsi M¹drzechowo, terenu zabudowy mieszkaniowej dz. nr 73 i 74/4.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i 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 i Nr 115, poz. 1229) na wniosek Zarz¹du Miejskiego, Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi obrêbowej M¹drzechowo w gminie Bytów na dzia³kach nr 73
i 74/4. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42/94, poz. 241).
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej
KD2  projektowana droga dojazdowa
KX  ci¹g pieszo-rowerowy
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalna linia zabudowy.
§3
Szczegó³owe ustalenia planu:
1. Zasady zagospodarowania:

Poz. 1547

 3453 

 dojazd na teren nieruchomoci z drogi gminnej
(dzia³ka nr 79), projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o
szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
 nie dopuszcza siê bezporednich wjazdów z drogi
krajowej nr 20;
 wzd³u¿ drogi krajowej nr 20 prowadzi siê pas terenu
o szerokoci 6 m dla ruchu pieszego, rowerowego i
lokalizacji liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej oraz 25 m od krawê¿nika
jezdni drogi krajowej nr 20;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 16;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz wolnostoj¹cy
gara¿;
 teren dzia³ek nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska co najmniej 20% powierzchni dzia³ek;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e
przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki.
2. Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki mieszkalne parterowe z mo¿liwoci¹ wykorzystania parteru na dzia³alnoæ us³ugow¹
 dopuszcza siê podpiwniczenie oraz u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy maks. 9 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
35o do 50o;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia, nawi¹zuj¹ca do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
3. Zasady uzbrojenia:
 podziemne i nadziemne elementy liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wodoci¹g, kanalizacja, elektroenergetyka i telefon) prowadziæ w pasie
chodnikowym miêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi drogi dojazdowej oraz ci¹gu pieszo-rowerowego;
 zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej  do czasu jej realizacji dopuszcza siê
odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo, a po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, wszystkie obiekty niezw³ocznie pod³¹czyæ, a zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla
kamiennego i koksu.
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4. Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 warunki dostosowania do parametrów docelowych
istniej¹cego skrzy¿owania drogi krajowej nr 20 z drog¹ gminn¹ (do Rabacina i Z¹binowic) jak równie¿
zasiêg strefy uci¹¿liwoci zostan¹ okrelone przez
zarz¹dcê drogi krajowej nr 20 na etapie ustalania
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 pas terenu o szerokoci 5 m wzd³u¿ cie¿ki pieszorowerowej zadrzewiæ i zakrzewiæ gatunkami dostosowanymi do pe³nienia funkcji ekranu akustycznego;
 pod lini¹ elektroenergetyczn¹ zachowaæ pas wolny
od zabudowy o szerokoci 10 m;
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej ograniczyæ do granic w³asnych
dzia³ki;
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winne
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Bytowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Bytów granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 42/94, poz. 241) we fragmencie objêtym opracowan¹ zmian¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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UHWA£A Nr XLIII/486/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 147/2 po³o¿onej we wsi Borucino w gminie
Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7  11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 147/2 o pow. ok. 0,9 ha
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  5 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków 1,5
kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dachy dwuspadowe o k¹cie
nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,9 m
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynki
mieszkalne winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek gospodarczy, gara¿. W celu
zapewnienia ³adu przestrzennego wyznacza siê liniê
zabudowy ustalon¹ dla obiektów mieszkalnych, zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m od granicy z drog¹ gminn¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 145. Pozosta³e linie zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m od wschodniej
granicy terenu, 4,0 m czêciowo od po³udniowej gra-
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nicy terenu, 7,0 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 15 kV.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 145. Warunkiem niezbêdnym przeprowadzenia zmiany planu jest wykonanie utwardzonego zjazdu o nawierzchni twardej z drogi gminnej na
drogê wojewódzk¹. Zjazd z drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym gruntu 145 na drogê wojewódzk¹ nr 211
powinien posiadaæ parametry zgodne z przepisami
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. Koniecznoæ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu technicznego zjazdu pod
k¹tem ewentualnej wycinki drzew w trójk¹cie widocznoci. Koniecznoæ uzgodnienia projektu technicznego zjazdu z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 145.
Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu: 3.0 m  4.0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospo-
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darowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 147/2 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego gdzie obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98
Wojewody Gdañskiego,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 147/2 we
wsi Borucino w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) linie zabudowy ustalone,
e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXXI/350/2002
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 18 czerwiec 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzia³ek nr 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,
1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, i czêæ dzia³ki 1/18 na terenie wsi Wygonin gmina Stara Kiszewa
(zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa)
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz 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) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Stara Kiszewa uchwala co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w
Starej Kiszewie z dnia 23.01.1992r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 3 poz. 10) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany na terenie wsi Wygonin:
16. Dzia³ki nr 1/3 o pow. 1,12 ha, dz. nr 1/5 o pow. 1007 m2,
dz.nr1/6 o pow. 998 m2, dz.nr 1/7 o pow. 999 m2,
dz.nr1/8 o pow. 1000 m2, dz.nr 1/9 o pow. 4019 m2,
dz. nr 1/11 o pow. 3080 m2, dz. nr 1/12 o pow. 3277 m2,
dz.nr 1/15 o pow. 1723 ha.dz. nr 1/16 o pow. 0,4 ha
dz. nr 1/14 o pow. 188 m2 czêæ dzia³ki nr 1/18 o pow.
1,20 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod
zabudowê letniskow¹, dzia³ka nr 1/17 o pow. 790 m2
przeznaczona w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod drogê.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  teren zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ek min. 1000 m2 i szerokoci dzia³ki min.
22,0 m.
Powierzchnia zabudowana na projektowanych dzia³kach nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru
maks. 0,6 m ponad teren. Dachy spadziste o k¹cie
nachylenia 45o z tolerancj¹ 10%. Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
KD1  poszerzenie istniej¹cych dróg dojazdowych i
gminnych o 2,0 m, 2,5 m, i 3,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy,
1.2 Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbior-
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czej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy
pod warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15 KV i 0,4 KV z Energ¹ Zak³ad Starogard. Usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbywaæ siê na koszt zainteresowanych inwestorów.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi,
 nale¿y zachowaæ strefê 30,0 m od lasu woln¹ od
zabudowy,
 nale¿y zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii wysokiego napiêcia.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 16  dz. nr 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11,
1/12, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 i cz.dz.1/18 w Wygoninie w
skali 1:1000 stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara
Kiszewa.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci:
a) dla budownictwa letniskowego  22,0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumen/tów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzo/nych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3 poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1550
UCHWA£A Nr XXXIII/229/2002
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Kartuskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 15a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o
samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w
województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) Rada Powiatu
Kartuskiego, na wniosek Zarz¹du Powiatu postanawia, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Kartuskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/10/98 Rady Powiatu Kartuskiego z
dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Kartuskiego:
1) w § 7 wyraz czterech zastêpuje siê wyrazem
dwóch,
2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 8.1. Wewnêtrznymi kolegialnymi organami rady
s¹ komisje sta³e:
1) komisja organizacyjna,
2) komisja rewizyjna,
3) komisja do spraw bud¿etu, gospodarki,
rolnictwa i ochrony rodowiska,
4) komisja do spraw edukacji, kultury, turystyki i sportu,
5) komisja do spraw ochrony zdrowia i opieki
spo³ecznej'.
3) w § 52 ust. 1 pkt 4 wyrazy ,,Wojewódzkim Dzienniku
Urzêdowym zastêpuje siê wyrazami ,,Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
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4) za³¹cznik nr 3 do Statutu Powiatu Kartuskiego skrela
siê,
5) za³¹cznik nr 4 do Statutu Powiatu Kartuskiego otrzymuje brzmienie:
,,Za³¹cznik Nr 4 do Statutu Powiatu Kartuskiego
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
1. Szpital Powiatowy im. dra A. Majkowskiego w Kartuzach.
2. Zarz¹d Dróg Powiatowych w Kartuzach.
3. Powiatowy Urz¹d Pracy w Kartuzach.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
5. Dom Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach.
7. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Kartuzach.
8. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w ¯ukowie.
9. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.
10. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.
11. Zespól Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Somoninie.
12. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Kartuzach.
13. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Kartuzach.
14. Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w ¯ukowie.
15. Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Kartuzach im. I Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte.
16. Powiatowy Orodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach.
§2
Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y zawiera jednolity tekst
Statutu Powiatu Kartuskiego stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y Nr IV/10/98 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28
grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Kartuskiego z
uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwa³¹ Nr XIX/138/2000 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian w
Statucie Powiatu Kartuskiego,
2) uchwa³¹ Nr XXV/171/2001 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie dokonania
zmian w Statucie Powiatu Kartuskiego, i zmian wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z tym ¿e przepisy paragrafu 7 i 8 Statutu o którym
mowa w § 1 maj¹ zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cej po kadencji, w czasie której uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIII/229/02
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie dokonania zmian
w Statucie Powiatu Kartuskiego
STATUT POWIATU KARTUSKIEGO

SPIS TRECI:
I. Postanowienia ogólne
II. Organizacja wewnêtrzna organów powiatu
III. Zasady i tryb dzia³ania organów powiatu
A. Rady  organu stanowi¹cego i kontrolnego
B. Zarz¹du  organu wykonawczego
IV. Zasady i tryb dzia³ania komisji rady powiatu
V. Akty prawne organów powiatu
VI. Tryb g³osowania
VII. Postanowienia koñcowe
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Za³¹czniki:
1 Mapa Powiatu Kartuskiego*
2 Wzór projektu uchwa³y
3 Skrelony
4 Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu
5 Wzór legitymacji radnego*
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Statutem niniejszym rz¹dzi siê powiat kartuski zwany
dalej powiatem.
§2
Siedzib¹ powiatu jest miasto Kartuzy.
§3
1. Obszar powiatu obejmuje granicz¹ce ze sob¹ gminy:
CHMIELNO, KARTUZY, PRZODKOWO, SIERAKOWICE,
SOMONINO, STÊ¯YCA, SULÊCZYNO, ¯UKOWO.
2. Mapa powiatu stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego
Statutu.
§4
Powiat dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym,
2) rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia
1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103,
poz. 652).
§5
Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Powiatu Kartuskiego z siedzib¹ w miecie Kartuzy,
2) zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Powiatu
Kartuskiego z siedzib¹ w miecie Kartuzy,
3) przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kartuskiego z siedziba w miecie Kartuzy,
4) starocie  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu Kartuskiego, Kierownika Starostwa
Powiatowego, zwierzchnika s³u¿bowego pracowników
Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnika powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y,
* Za³¹czników Nr 1 i 5 nie publikuje siê.
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5) radnym  nale¿y przez to rozumieæ radnego Powiatu
Kartuskiego,
6) sekretarzu  nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Powiatu,
7) skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Powiatu,
8) powiecie  nale¿y przez to rozumieæ Powiat Kartuski,
9) starostwie  nale¿y przez to rozumieæ Starostwo Powiatu Kartuskiego,
10) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym.
II. ORGANIZACJA
WEWNÊTRZNA ORGANÓW POWIATU
§6
Pracê rady organizuje jej przewodnicz¹cy przy pomocy dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
§7
W sk³ad zarz¹du wchodz¹:
starosta  jako przewodnicz¹cy zarz¹du,
wicestarosta oraz dwóch cz³onków.
§8
1. Wewnêtrznymi kolegialnymi organami rady s¹ komisje sta³e:
1) komisja organizacyjna,
2) komisja rewizyjna,
3) komisja do spraw bud¿etu, gospodarki, rolnictwa i
ochrony rodowiska
4) komisja do spraw edukacji, kultury, turystyki i sportu,
5) komisja do spraw ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej.
2. Sk³ad osobowy komisji, o których mowa w ust. 1 z zastrze¿eniem § 9 ust. 1 i przepisów rozdzia³u trzeciego,
oraz przedmiot i tryb dzia³ania, rada okrela w odrêbnej uchwale.
§9
1. W sk³ad komisji organizacyjnej wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy, jako jej przewodnicz¹cy,
2) wiceprzewodnicz¹cy rady,
3) przewodnicz¹cy komisji sta³ych.
2. Do zadañ komisji organizacyjnej nale¿y udzielanie przewodnicz¹cemu pomocy w organizowaniu pracy rady
oraz rozstrzygania w sprawach etyki radnych.
3. Przepisy rozdzia³u czwartego, pi¹tego i szóstego stosuje siê odpowiednio.
§ 10
1. Przewodnicz¹cych komisji, o których mowa w § 8 z zastrze¿eniem § 9 ust. 1 pkt 1, przewodnicz¹cych komisji
doranych i skrutacyjnych wybiera rada, natomiast ich
zastêpców wybieraj¹ komisje ze swego sk³adu.
2. Wybór przewodnicz¹cych, o których mowa w ust. 1,
dokonywany jest przed wyborem pozosta³ych cz³onków.
III. ZASADY I TRYB DZIA£ANIA ORGANÓW POWIATU
A. Rada, organ stanowi¹cy i kontrolny powiatu
§ 11
Porz¹dek obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady
powinien obejmowaæ co najmniej nastêpuj¹ce sprawy:

1. Z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych.
2. Wrêczenie zawiadczeñ o wyborze na radnego.
3. Ustalenie porz¹dku obrad sesji, który powinien uwzglêdniaæ:
1) wybór przewodnicz¹cego rady,
2) rozstrzygniêcie kwestii wyboru zarz¹du,
3) z³o¿enie informacji przez ustêpuj¹cy zarz¹d o:
a) stanie bud¿etu powiatu,
b) gospodarce mieniem powiatu,
c) innych wa¿niejszych dla powiatu sprawach.
§ 12
1. Na sesjach rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
2. Sesje rady odbywaj¹ siê zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Je¿eli zachodzi koniecznoæ kontynuacji obrad, rozpatrywanie spraw mo¿e byæ odroczone
na kolejne posiedzenia.
3. Posiedzenia rady nie powinny trwaæ d³u¿ej ni¿ 8 godzin. Po tym czasie ka¿dy radny mo¿e zg³osiæ wniosek
o przerwanie posiedzenia i przeniesienia jej dalszego
ci¹gu na inny termin.
4. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 3
mo¿na postanowiæ równie¿ ze wzglêdu na potrzebê
uzyskania dodatkowych materia³ów lub z innej nie przewidzianej przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej radzie podejmowanie uchwa³.
§ 13
1. O sesji rady zawiadamia siê radnych pisemnie na 14
dni przed jej terminem.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy mo¿e
zwo³aæ sesjê w terminie krótszym ni¿ okrelony w
ust. 1.
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 podaje siê:
miejsce, dzieñ, godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.
4. Wraz z zawiadomieniem o sesji dostarcza siê:
1) projekty uchwa³, które maj¹ byæ przedmiotem obrad,
2) plan posiedzeñ komisji z proponowanym porz¹dkiem posiedzenia.
5. Zawiadomienie o sesji, terminie, miejscu oraz g³ównej
tematyce obrad podaje siê do wiadomoci mieszkañców powiatu na 3 dni wczeniej w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 1, rada mo¿e podj¹æ postanowienie o odroczeniu
sesji i wyznaczeniu nowego terminu. Wniosek o odroczenie sesji z tego tytu³u mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego bezporednio po przedstawieniu przez przewodnicz¹cego obrad, porz¹dku obrad lub wprowadzeniu zmian w porz¹dku obrad.
§ 14
1. W lokalu, w którym odbywaj¹ siê sesje nale¿y zapewniæ miejsce dla radnych, zarz¹du, zaproszonych goci
i publicznoci oraz obs³ugi.
2. Urz¹dzenie lokalu, o którym mowa w ust. 1, powinno
zabezpieczyæ prawid³owy przebieg obrad.
3. Obs³uga techniczna zapewnia odpowiednie nag³onienie oraz rejestrowanie obrad na tamach magnetofonowych, które przechowuje siê przez okres kadencji
rady.
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§ 15

1. Przewodnicz¹cy obrad otwiera, prowadzi i zamyka sesjê rady.
2. Otwarcie sesji rady nastêpuje wraz z wypowiedzeniem
przez przewodnicz¹cego obrad formu³y otwieram obrady Sesji Rady Powiatu.
3. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy obrad:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w razie braku quorum wyznacza nowy
termin odbycia sesji i zamyka obrady,
2) przedstawia porz¹dek obrad,
3) poddaje pod g³osowanie wnioski o zmianê w porz¹dku obrad.
4. (skrelony).
5. Porz¹dek obrad sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji, z którego treci¹ uprzednio mieli mo¿noæ zapoznaæ siê radni w
sekretariacie rady lub bezporednio przed sesj¹ na
sali obrad,
2) informacja przewodnicz¹cego o podejmowanych
czynnociach w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie zarz¹du z realizacji uchwa³ rady oraz
o wa¿niejszych wydarzeniach,
4) interpelacje radnych,
5) rozpatrzenie i podjêcie uchwa³,
6) wnioski radnych,
7) odpowied na interpelacje i wnioski radnych.
6. Postanowienia ust. 5 nie maj¹ zastosowania na sesjach
okolicznociowych.
§ 16
1. Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
wspólnoty samorz¹dowej powiatu.
2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udziela jej adresat, z tym, ¿e w imieniu zarz¹du odpowiedzi udziela
starosta lub wyznaczona przez niego osoba.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na
sesji, odpowied winna byæ udzielona na pimie w terminie 14-dniowym, chyba, ¿e strony uzgodni¹ inaczej.
4. Interpelacje i wnioski mog¹ byæ sk³adane równie¿ na
pimie, w tym wypadku przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
5. Na wniosek radnego, rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpoznania odpowiedzi na z³o¿on¹ interpelacjê i wniosek (lub brak odpowiedzi) do porz¹dku obrad sesji.
6. Sekretariat rady prowadzi ewidencjê zg³oszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym
rozpatrzeniem.
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mo¿liwe jest tylko w przypadku sesji odbywaj¹cej siê
na wiêcej ni¿ jednym posiedzeniu i tylko na pocz¹tku
tego posiedzenia.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
2. G³osu poza kolejnoci¹ udziela siê w celu zg³oszenia
wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
1) stwierdzenia quorum,
2) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
3) ograniczenia wyst¹pieñ do opinii komisji,
4) przeliczenia g³osów,
5) zamkniêcie listy kandydatów przy wyborach osób,
6) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub
wycofaniu wniosku lub projektu uchwa³y,
7) przestrzegania porz¹dku obrad i przepisów prawa.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przewodnicz¹cy
obrad podaje pod g³osowanie.
4. Poza kolejnoci¹ zg³oszeñ przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu:
1) starocie,
2) radcy prawnemu lub kompetentnej osobie w celu
wyjanienia w¹tpliwoci w rozwa¿anej sprawie.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom
sporód zaproszonych goci i publicznoci.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje siê bezporednio przed
g³osowaniem nad rozstrzygniêciami.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Je¿eli wystêpuj¹cy ra¿¹co odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony czas, przewodnicz¹cy obrad po dwukrotnym upomnieniu, odbiera
wystêpuj¹cemu g³os.
3. Je¿eli uczestnik sesji zachowuje siê w sposób zak³ócaj¹cy lub uchybiaj¹cy prowadzenie posiedzenia, przewodnicz¹cy obrad po wezwaniu do porz¹dku mo¿e
spowodowaæ wydalenie zak³ócaj¹cego z sali obrad.
§ 22

Rada przed przyst¹pieniem do realizacji porz¹dku obrad sesji mo¿e ograniczyæ iloæ wyst¹pieñ i ustaliæ maksymalny czas ich trwania w ka¿dej z poruszonych spraw.

1. W przypadku stwierdzenia braku quroum w trakcie
obrad, przewodnicz¹cy obrad przerywa je i je¿eli nie
ma mo¿liwoci jego osi¹gniêcia, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
2. Fakt przerwania obrad sesji oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokole sesji, o którym mowa w § 25.
3. O terminie, o którym mowa w ust. 1 radnych, o których mowa w ust. 2, sekretariat rady zawiadamia w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 18

§ 23

§ 17

1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug przedstawionego porz¹dku obrad z uwzglêdnieniem wprowadzonych zmian, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy obrad
mo¿e dokonywaæ za zgod¹ rady zmian w kolejnoci
realizacji poszczególnych jego punktów.
3. Uzupe³nienie porz¹dku obrad w trakcie posiedzenia

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê s³owami zamykam sesjê Rady Powiatu.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania sesji.
§ 24
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
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po zamkniêciu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
§ 25
1. Z ka¿dej sesji sekretariat rady w terminie siedmiodniowym sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce sesji,
2) nazwisko i imiê przewodnicz¹cego obrad oraz protokolantów,
3) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji, teksty zg³oszonych i
przyjêtych wniosków,
7) przebieg g³osowania i jego wyniki z wyszczególnieniem liczby g³osów za", przeciw i wstrzymuj¹cych siê",
8) podpisy: przewodnicz¹cego obrad i protokolantów.
2. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i
oznaczeniem roku kalendarzowego na stronach ponumerowanych i parafowanych przez przewodnicz¹cego obrad.
3. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecnoci: radnych, osób zobowi¹zanych do
obecnoci na sesji i zaproszonych goci,
2) listê podjêtych uchwa³ wraz z ich tekstami,
3) protoko³y g³osowania tajnego wraz z kartkami do
g³osowania w zabezpieczonej kopercie,
4) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego obrad.
4. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do wgl¹du radnym w sekretariacie rady oraz na pierwszej nastêpnej sesji na
30 minut przed jej rozpoczêciem.
5. Do czasu zatwierdzenia protoko³u radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienie, o ich uwzglêdnieniu decyduje przewodnicz¹cy obrad po wys³uchaniu protokolantów.
6. W przypadku nieuwzglêdnienia wniosku, o którym
mowa w ust. 5, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
rady.
7. W sprawach zasad i trybu dzia³ania rady postanowienia rozdzia³u pi¹tego, szóstego i siódmego statutu stosuje siê odpowiednio.
8. Dostêp do dokumentów organów powiatu kartuskiego z wykonywania zadañ publicznych oraz korzystania
z nich mo¿e byæ:
1) w obecnoci pracownika starostwa odpowiedzialnego za ich prowadzenie i przechowywanie,
2) w godzinach pracy starostwa.
9. Korzystaj¹cy z dokumentów, o których mowa w ust. 8
ma prawo do:
1) sporz¹dzania z nich notatek i odpisów,
2) ¿¹dania uwierzytelnienia przez pracownika, o którym
mowa w ust. 8 pkt 1, sporz¹dzonych przez siebie
odpisów.

starostê jako jego przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, co najmniej jednak raz na miesi¹c.
2. W razie nieobecnoci starosty lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków z innych, usprawiedliwionych powodów funkcje przewodnicz¹cego zarz¹du
sprawuje wicestarosta.
3. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du, w terminie siedmiu dni od z³o¿enia wniosku.
§ 27
1. Otwarcie posiedzenia zarz¹du nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego zarz¹du formu³y
otwieram posiedzenie Zarz¹du Powiatu Kartuskiego.
2. Po otwarciu posiedzenia zarz¹du nastêpuje stwierdzenie prawomocnoci obrad, a w razie jego braku przewodnicz¹cy zarz¹du wyznacza nowy termin posiedzenia i je zamyka.
§ 28
1. Z posiedzenia zarz¹du w terminie 3-dniowym sporz¹dza siê protokó³. Postanowienia § 25 ust. 1 do 3 stosuje siê odpowiednio.
2. Protokó³, o którym mowa w ust. 1, wyk³ada siê do
wgl¹du cz³onkom zarz¹du w sekretariacie starostwa i
bezporednio na pierwszym kolejnym posiedzeniu zarz¹du na 30 minut przed jego rozpoczêciem. Postanowienia § 25 ust. 5, 6, 8 i 9 stosuje siê odpowiednio.
§ 29
W sprawach zasad i trybu dzia³ania zarz¹du postanowienia rozdzia³u pi¹tego, szóstego i siódmego Statutu stosuje siê odpowiednio.
IV. ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI
POWO£ANYCH PRZEZ ORGANY POWIATU
§ 30
1. Podstaw¹ dzia³añ kontrolnych komisji z zastrze¿eniem
art. 16 ust. 1 i 3 ustawy, jest uchwa³a rady zlecaj¹ca
przeprowadzenie kontroli.
2. Rada zlecaj¹c komisji zadania w zakresie kontroli okrela jej przedmiot, zakres oraz termin jej przeprowadzenia i z³o¿enia sprawozdania.
§ 31
Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom komisji,
3) przedstawia radzie wnioski, opinie i sprawozdania komisji.
§ 32

B. Zarz¹d, organ wykonawczy powiatu

1. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w terminach ustalonych przez przewodnicz¹cego komisji.
2. (skrelony).
3. W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji lub
niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków z innych,
usprawiedliwionych powodów, funkcjê przewodnicz¹cego komisji sprawuje zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
4. Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii i wniosków
oraz sprawozdañ.

§ 26

§ 33

1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez

1. Otwarcie posiedzenia komisji nastêpuje po wypowie-
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dzeniu przez przewodnicz¹cego komisji formu³y otwieram posiedzenie Komisji do spraw
.
2. Po otwarciu posiedzenia nastêpuje stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i je zamyka.
§ 34
Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³. Postanowienia § 25 Statutu stosuje siê odpowiednio.
§ 35
Komisja przeprowadza kontrolê, o której mowa w § 30,
w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria oceny dzia³ania kontrolowanych jednostek:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci.
§ 36
Przewodnicz¹cy komisji na 7 dni przed terminem kontroli zawiadamia starostê i kierownika jednostki o planowanej kontroli.
§ 37
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony ze sk³adu komisji
zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej trzy osoby.
2. Zespó³ kontrolny, o którym mowa w ust. 1, dzia³a na
podstawie imiennego upowa¿nienia podpisanego
przez przewodnicz¹cego.
3. W upowa¿nieniu, o którym wy¿ej mowa, okrela siê:
jednostkê organizacyjn¹, przedmiot i szczegó³owy zakres kontroli oraz termin.
4. Zespó³ kontrolny przed przyst¹pieniem do kontroli zobowi¹zany jest zg³osiæ swoj¹ obecnoæ kierownikowi
jednostki kontrolowanej, przedstawiaj¹c jednoczenie
upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 38
Zespó³ kontrolny uprawniony jest do:
1) wstêpu do obiektów i pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów jednostki kontrolowanej,
w zakresie objêtym kontrol¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ oraz sporz¹dzania odpisów i kopii wskazanych dokumentów,
5) przyjmowania owiadczeñ od pracowników jednostki
kontrolowanej.
§ 39
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie jednostki kontrolowanej,
2) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej regulami-
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nu pracy, w tym kompetencji innych organów kontrolnych.
§ 40
Zadaniem zespo³u kontrolnego w zakresie okrelonym
w upowa¿nieniu do kontroli, o którym mowa w § 37 jest:
1) ustalenia stanu faktycznego przedmiotu kontroli,
2) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz przyczyn
i skutków, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich
powstanie.
§ 41
1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontrolny w terminie 14dniowym od dnia zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej jak uchybienia i nieprawid³owoci, przyczyny ich powstania i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
jej kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okrelenia zakresu przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wnioski pokontrolne,
7) wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
egz. nr 1  kierownika jednostki kontrolowanej,
egz. nr 2  przewodnicz¹cego,
egz. nr 3  zarz¹du,
egz. nr 4  komisji kontroluj¹cej.
§ 42
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia radzie w
formie sprawozdañ.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
3) je¿eli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci,
4) w uzasadnionych przypadkach wniosek o powo³anie bieg³ych i specjalistów do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.
§ 43
1. Komisja przedstawiaj¹c radzie sprawozdanie, o którym
mowa w § 42 ust. 2, przedstawia radzie do zaakceptowania projekt wyst¹pienia pokontrolnego.
2. Wyst¹pienie pokontrolne winno zawieraæ wnioski i zalecenia w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
3. Wyst¹pienie pokontrolne kieruje siê do jednostki kontrolowanej i zarz¹du jako organu wykonawczego powiatu.
§ 44
1. Kierownik jednostki, do której skierowano wyst¹pie-
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nie pokontrolne oraz zarz¹d s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ radê o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ. W przypadku braku realizacji
nale¿y podaæ przyczyny i propozycje sposobu ich wykonania.
2. Rada po wys³uchaniu informacji kierownika jednostki
kontrolowanej i stanowiska zarz¹du podejmuje stosown¹ uchwa³ê.
§ 45
1. Obs³ugê administracyjno-kancelaryjn¹ komisji zapewnia starostwo, a w szczególnoci sekretariat rady.
2. Obs³ugê administracyjno-kancelaryjn¹ zespo³u kontrolnego zapewniaj¹ kierownicy jednostek kontrolowanych.
§ 46
W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdzia³em
postanowienia rozdzia³u od pi¹tego do siódmego Statutu stosuje siê odpowiednio.
V. AKTY PRAWNE ORGANÓW POWIATU
§ 47
1. Organy powiatu podejmuj¹ akty prawne w formie
uchwa³ i zarz¹dzeñ.
2. Akty prawne s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym odnotowanym
w protokole sesji lub posiedzeñ.
3. Wytyczne, instrukcje, statuty i regulaminy wydawane
s¹ w formie za³¹czników do uchwa³.
4. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ wszystkie organy powiatu, rady, kluby radnych oraz radni.
§ 48
Projekty aktów prawnych nale¿y opracowywaæ wed³ug
nastêpuj¹cych zasad:
1) postanowienia projektu nie mog¹ byæ sprzeczne z
prawem,
2) projekt nie mo¿e zawieraæ postanowieñ wykraczaj¹cych poza granice upowa¿nienia ustawowego (delegacji prawnej), a tak¿e wkraczaæ w sferê spraw zastrze¿onych do kompetencji innych organów,
3) unikaæ nale¿y zamieszczania w projekcie postanowieñ stanowi¹cych powtórzenia przepisów zawartych w innych aktach prawnych,
4) uk³ad projektów powinien byæ przejrzysty, a redakcja jasna, cis³a i zwiêz³a, zgodna z zasadami pisowni polskiej,
5) w projektach aktów prawnych nale¿y unikaæ u¿ywania obcych wyra¿eñ oraz okreleñ jêzykowych i zwrotów technicznych nie bêd¹cych w powszechnym
u¿yciu, je¿eli mo¿na pos³u¿yæ siê okreleniem lub
zwrotem powszechnie stosowanym,
6) dla oznaczenia jednakowych pojêæ nale¿y w projektach u¿ywaæ takich samych wyrazów i okreleñ
prawnych, jakie przyjête s¹ w ustawodawstwie.
§ 49
Projekty aktów prawnych powinny sk³adaæ siê z:
1) tytu³u,
2) podstawy prawnej,
3) treci.
§ 50
1. Tytu³ projektu aktu prawnego powinien sk³adaæ siê z
nastêpuj¹cych czêci:

1) oznaczenia aktu z uwzglêdnieniem numeru sesji lub
posiedzenia (cyframi rzymskimi), kolejnego numeru
aktu (cyframi arabskimi) i rok podjêcia aktu,
2) oznaczenia organu wydaj¹cego akt prawny,
3) daty, w s³ownym brzmieniu nazwy miesi¹ca i skrótowego r dla oznaczenia s³owa roku",
4) zwiêz³ego okrelenia przedmiotu normowanego danym aktem.
2. Poszczególne czêci tytu³u projektu aktu podawaæ nale¿y w oddzielnych wierszach w kolejnoci okrelonego w ust. 1.
§ 51
1. Podstawê prawn¹ zamieszczaæ nale¿y w projekcie aktu
bezporedniego po tytule aktu.
2. Podstawê prawn¹ do wydania aktu stanowi¹ odpowiednie przepisy okrelaj¹ce kompetencje danego organu do wydania tego rodzaju aktu.
3. W podstawie prawnej nale¿y powo³aæ odpowiednie
przepisy prawne przez podanie konkretnego artyku³u
(paragrafu, ustêpu, punktu i litery), pe³nej nazwy i daty
aktu (ustawy, rozporz¹dzenia itp.) stanowi¹cego podstawê prawn¹ do wydania danego aktu tj. uchwa³y lub
zarz¹dzenia, a w nawiasie miejsce jego og³oszenia oraz
numeru i pozycji organu promulgacyjnego.
§ 52
1. Treæ projektu aktu powinna zawieraæ:
1) osnowê tj. w³aciwe unormowanie lub rozstrzygniêcie sprawy,
2) wskazanie wykonawcy lub wykonawców, a w miarê
potrzeby tak¿e jednostki wiod¹cej b¹d te¿ koordynuj¹cej albo nadzoruj¹cej wykonanie postanowieñ
aktu,
3) okrelenie terminu wykonania postanowieñ aktu,
4) wskazanie w miarê potrzeby przepisów uchylonych
danym aktem z podaniem jego rodzaju, daty i tytu³u
uchylonego aktu oraz w przypadku, gdy akt by³ publikowany w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, nale¿y podaæ jego numer i pozycjê
dziennika,
5) okrelenie terminu wejcia aktu w ¿ycie z tym, ¿e
nie nale¿y stosowaæ klauzuli dotycz¹cej nadawania
aktowi mocy wstecznej,
6) sposób og³oszenia aktu  w miarê potrzeby.
2. Treæ projektów aktów prawnych organów powiatu
dzieliæ nale¿y na paragrafy, w których ujmowaæ nale¿y
ka¿de samodzielne postanowienia oraz stan faktyczny
lub prawny. Je¿eli wzgl¹d na przejrzystoæ treci aktu
przemawia za dalszym jego podzia³em, paragrafy dzielone mog¹ byæ na ustêpy rozumiane jako samodzielne
zdania oznaczone cyfr¹ arabsk¹ z kropk¹, a gdy zachodzi potrzeba  ustêpy mog¹ byæ dzielone na punkty,
oznaczone cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony. Punkty natomiast mog¹ byæ dzielone dalej na litery
z nawiasem z prawej strony z tym, ¿e ka¿dy punkt z
liter¹ pisze siê od nowego wiersza.
3. Przy cytowaniu (powo³ywaniu) odpowiedniego przepisu stosowaæ nale¿y nastêpuj¹ce skróty:
1) dla artyku³u art.,
2) dla paragrafu §,
3) dla ustêpu ust.,
4) dla punktu pkt,
5) dla litery lit..
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4. Wzór projektu uchwa³y stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§ 53
1. Do projektów aktów prawnych nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie sporz¹dzone na osobnej karcie.
2. Uzasadnienie do projektów aktów prawnych powinno
w sposób jasny i wyczerpuj¹cy, a jednoczenie zwiêz³y i konkretny przedstawiaæ stosunki faktyczne w dziedzinie stanowi¹cej przedmiot objêty uregulowaniem,
nale¿y przytoczyæ w formie syntetycznej argumenty
przemawiaj¹ce za potrzeb¹ i celowoci¹ wydania danego aktu oraz wskazywaæ na podstawy prawne dla
jego wydania. Ponadto w uzasadnieniu nale¿y wskazaæ  a w razie potrzeby  na przewidywane efekty i
nastêpstwa finansowe oraz, czy wydatki zwi¹zane z
realizacj¹ postanowieñ zawartych w projekcie znajduj¹ pokrycie w bud¿ecie powiatu.
3. Pod uzasadnieniem podpisuje siê wnioskodawca projektu lub osoba przez organ upowa¿niona.
4. Projekt aktu wymaga stwierdzenia zgodnoci pod
wzglêdem formalno-prawnym.
§ 54
1. W przypadku, gdy wynika to z przepisu b¹d wymaga
tego charakter i waga normowanej sprawy, nale¿y projekt aktu uzgodniæ z zainteresowanymi podmiotami.
2. Gdy projekt aktu wymaga uzgodnienia z wieloma jednostkami, uzgodnienia mo¿na dokonaæ w toku narady,
a ich stanowiska mo¿na podaæ w formie wyci¹gu z protoko³u narady do³¹czonego do projektu aktu prawnego.
3. Wnioskodawca i jednostki organizacyjne uzgadniaj¹ce projekty uchwa³ powinny d¹¿yæ do uwzglêdnienia
rozbie¿nych stanowisk w drodze bezporednich negocjacji, a w przypadku nie uzgodnienia stanowisk wnioskodawca obowi¹zany jest sporz¹dziæ odpowiedni¹
notatkê informacyjn¹ wyjaniaj¹c¹ na czym polega
ró¿nica stanowisk oraz z jakich wzglêdów wnioskodawca nie mo¿e podzieliæ tego stanowiska.
4. Je¿eli treæ projektu aktu odnosi siê wprost do przedmiotu dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych to podlega
on równie¿ zaopiniowaniu przez jego organy.
§ 55
1. Projekty uchwa³ przygotowane przez zarz¹d opiniuj¹
w³aciwe w sprawie komisje rady, natomiast projekty
uchwa³ przygotowane poza zarz¹dem opiniuje zarz¹d
i w³aciwe komisje rady.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, s¹ odczytywane na
sesji przez przewodnicz¹cych organów opiniuj¹cych
lub osoby przez nich upowa¿nione wzglêdnie wskazane.
3. Odczytywanie opinii, o których mowa w ust. 1 i 2, odczytywane s¹ bezporednio przed otwarciem dyskusji
nad projektem uchwa³y.
§ 56
Akty prawne podpisuj¹ przewodnicz¹cy organów lub
osoby ich zastêpuj¹ce.
VI. TRYB G£OSOWANIA
§ 57
1. W g³osowaniu jawnym g³os oddaje siê przez podniesienie rêki.
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2. W przypadku, gdy celem g³osowania jest podjêcie konkretnego rozstrzygniêcia, g³osowanie sprowadza siê do
wypowiedzenia siê g³osuj¹cych za tym rozstrzygniêciem lub przeciw niemu. Przewaga g³osów za przes¹dza o wyborze danego rozstrzygniêcia. Przewaga
g³osów przeciw stanowi o jego odrzuceniu. G³osy
wstrzymuj¹ce siê nie s¹ brane pod uwagê.
3. Gdy przedmiotem g³osowania jest wybór sporód kilku rozwi¹zañ, przez zwyk³¹ wiêkszoæ rozumie siê tak¹
liczbê g³osów za jednym z nich, która jest wiêksza od
liczby g³osów przypadaj¹cych osobno na ka¿de rozwi¹zanie.
4. Bezwzglêdn¹ wiêkszoæ ustawowego sk³adu rady oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za wnioskiem,
przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu rady, a
zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
5. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie, precyzuje i og³asza radnym proponowan¹ treæ w sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
6. W pierwszej kolejnoci poddaje siê pod g³osowanie
wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
7. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy i zarz¹dza wybory.
8. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad przy pomocy wiceprzewodnicz¹cych.
9. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad bezporednio po g³osowaniu.
§ 58
1. G³osowanie tajne przeprowadza co najmniej 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana bezporednio przed
g³osowaniem, z zastrze¿eniem § 10 Statutu.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ rady i podpisanych przez przewodnicz¹cego obrad, przy czym ka¿dorazowo organ powiatu ustala sposób g³osowania.
3. Na kartkach do g³osowania tajnego powinien byæ oznaczony sposób g³osowania z uwzglêdnieniem postanowieñ § 57 ust. 2-4.
4. Kart g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych w lokalu g³osowania.
5. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania ustalony sposób g³osowania i przeprowadza je wywo³uj¹c kolejno radnych z listy obecnoci do g³osowania.
§ 59
1. G³osuj¹cy oddaje g³os na kartce do g³osowania, o której mowa w § 58, ust. 2, w urz¹dzeniu zabezpieczaj¹cym tajnoæ g³osowania w lokalu obrad.
2. G³osuj¹cy wrzuca kartkê do g³osowania do urny znajduj¹cej siê w dostêpnym i widocznym miejscu w lokalu obrad.
§ 60
1. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej czuwa nad zapewnieniem tajnoci g³osowania. Je¿eli wskutek nadzwy-
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czajnych wydarzeñ g³osowanie jest przejciowo uniemo¿liwione, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej mo¿e
je przerwaæ i sprawê przekazaæ do dyspozycji przewodnicz¹cego obrad.
2. Bezporednio po ustaleniu wyników g³osowania przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ z
g³osowania, który wraz z kartkami g³osowania stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 61
W przypadku braku wyboru tj. równej liczby g³osów
za i przeciw g³osowanie powtarza siê.

4. Starosta jest organem w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy w imieniu zak³adu pracy z:
1) wicestarost¹,
2) sekretarzem i skarbnikiem,
3) pozosta³ymi pracownikami.
§ 67
W przypadku z³o¿enia rezygnacji z pe³nienia funkcji
przez osoby wybierane lub powo³ywane przez radê w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawowymi, maj¹
zastosowanie przepisy art. 31 ust. 5 i 6 ustawy.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Powiatu Kartuskiego

VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 62
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby zrzeszaj¹ce co najmniej
trzech radnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
3. Cz³onkowie klubu wybieraj¹ z swojego grona przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cych w liczbie przez siebie ustalonej.
4. Klub przed organami powiatu reprezentuje jego przewodnicz¹cy lub wskazana osoba.
5. O utworzeniu klubu jego przewodnicz¹cy powiadamia
radê na najbli¿szej sesji, przedstawiaj¹c jego sk³ad na
pimie.
6. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami, postanowienia którego nie mog¹
byæ sprzeczne ze Statutem Powiatu.
7. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
8. Do zasad i trybu pracy klubu przepisy rozdzia³u pi¹tego i szóstego stosuje siê odpowiednio.
§ 63
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ w pracach organów powiatu i rady podpisem na licie obecnoci.
2. Radny winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ w
pracach, o których mowa w ust. 1, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie w sekretariacie rady w terminie siedmiu dni.

WZÓR PROJEKTU UCHWA£Y
Uchwa³a Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia
w sprawie:
Na podstawie art.
ust.
pkt
lit.
ustawy z dnia
o
(Dz. U. Nr , poz. ) Rada Powiatu Kartuskiego postanawia, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê
Termin wykonania uchwa³y ustala siê na

§ 66
1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
w starostwie na podstawie:
1) wyboru  starosta i wicestarosta,
2) powo³ania  sekretarz powiatu i skarbnik powiatu,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Rada jest organem w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy w imieniu zak³adu pracy ze starost¹.
3. Pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu Pracy dla starosty
jest przewodnicz¹cy rady.

.

§4
Traci moc uchwa³a

.
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie

.

§6
Uchwa³ê og³asza siê w

.. .

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Powiatu Kartuskiego*

Podstaw¹ do udzielenia radnemu zwolnienia od pracy
zawodowej w trybie art. 22 ust. 1 ustawy jest zawiadomienie lub zaproszenie radnego do wziêcia udzia³u w pracach organów powiatu wystosowane przez ich przewodnicz¹cych.
Na czas sprawowania mandatu, radny ma prawo do
legitymacji radnego wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku nr 5.

.. .

§3

§ 64

§ 65

........................................................... .

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Powiatu Kartuskiego
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
1. Szpital Powiatowy im. dra A. Majkowskiego w Kartuzach.
2. Zarz¹d Dróg Powiatowych w Kartuzach.
3. Powiatowy Urz¹d Pracy w Kartuzach.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
5. Dom Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach.
7. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Kartuzach.
8. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w ¯ukowie.
9. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.
* Skrelony

 3465 

Poz. 1550, 1551
10.
11.
12.
13.
14.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Somoninie.
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Kartuzach.
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Kartuzach.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
¯ukowie.
15. Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im.
I Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte w Kartuzach.
16. Powiatowy Orodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach.

1551
UCHWA£A Nr 298/XLVIII/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 14 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Parszczyce
obrêb Minkowice obejmuj¹cy dzia³kê nr 24/12 oraz czêci dzia³ki nr 24/22 (dawne 24/13).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 1991 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Parszczyce obrêb geodezyjny
Minkowice gmina Krokowa obejmuj¹cy dzia³ki Nr 24/12
oraz czêæ dzia³ki Nr 24/22 (czêæ dawnej 24/13) nastêpuj¹cej treci:
Dzia³kê Nr 24/12 oraz czêæ dzia³ki Nr 24/22 (czêæ dawnego Nr 24/13) po³o¿one we wsi Parszczyce obrêb Minkowice gmina Krokowa przeznacza siê pod kopalniê kruszywa naturalnego.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty s¹ nastêpuj¹ce:
WIE PARSZCZYCE obrêb Minkowice
1. KARTA TERENU nr 001 Parszczyce za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia
wie Parszczyce
dzia³ka nr 24/12 i 24/22 pow. 3,3 ha
w³asnoæ: prywatna
3. Funkcja
PE  teren kopalni kruszyw naturalnych
4. Warunki urbanistyczne
 nale¿y uzyskaæ koncesjê na wydobywanie kopaliny
 istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
 projektowana zabudowa  nie przewiduje siê
 mo¿liwoæ ustawienia tymczasowego barakowozu
na czas eksploatacji z³o¿a
5. Zasady obs³ugi infrastruktury
 dojazd do kopalni z drogi gminnej Nr rej. gruntu 45/2
przewidzianej do poszerzenia do 6,0 m
 woda  nie przewiduje siê
 cieki  kontenerowy ustêp suchy
 energia elektryczna  nie przewiduje siê
 utylizacja odpadów sta³ych  nie wystêpuj¹
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6. Parkingi
nie przewiduje siê
7. Warunki konserwatorskie
 w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas eksploatacji kruszywa, nale¿y fakt ten
niezw³ocznie zg³osiæ do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 w celu maksymalnego ograniczenia wp³ywu eksploatacji na rodowisko trzeba bêdzie utrzymaæ
w³aciwy k¹t nachylenia skarp filarów ochronnych
w celu zachowania ich statecznoci i ograniczenia
procesów erozyjnych
 nale¿y zachowaæ filary ochronne o szer. 6,0 m od
granic s¹siednich nieruchomoci
 na granicy zachodniej konieczna odbudowa 6 m
filaru ochronnego
 teren kopalni zabezpieczyæ przed mo¿liwoci¹ wyrzucania mieci i wylewania nieczystoci
 rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych winna
nastêpowaæ sukcesywnie z postêpem robót górniczych
 nak³ad zdjêty przed podjêciem eksploatacji winien
byæ sk³adowany tymczasowo w bezporednim s¹siedztwie wyrobiska
 kierunek rekultywacji w zale¿noci od warunków
hydrogeologicznych  wodno leny
9. Stawka procentowa
15%
10. Strefy
 poza filarami ochronnymi nie przewiduje siê
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, sporz¹dzony w skali 1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice obszaru objêtego planem  granica terenu
górniczego,
b) granice filara ochronnego.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci:  15%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Krokowej;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29,
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Krokowa zatwierdzony uchwa³¹ Rady
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Gminy Krokowa z dnia 24 lipca 1992 r. Nr 100/XXIII/92
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 107) w granicach ustalonych niniejszym planem miejscowym.

i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:

§7

Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Miasta Gdañska,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie w
dniu podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1552
UCHWA£A Nr XLV/385/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku rolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220), art. 12, ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z
1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku rolnego grunty rolne klasy IIIa,
IIIb, IVa, oraz IVb, które nie s¹ u¿ytkowane rolniczo, a zosta³y przeznaczone do zalesienia oraz jest dla nich sporz¹dzony plan zalesienia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1553
UCHWA£A Nr LIV/1667/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na terenie
Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê

§1

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
Niniejsza uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LIV/1667/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 padziernika 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
CIEKÓW OBOWI¥ZUJACY NA TERENIE MIASTA
GDAÑSKA
Rozdzia³ 1. Postanowienia ogólne
Art. 1
Niniejszy Regulamin zosta³ uchwalony Uchwa³¹ Nr LIV/
1667/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 10 padziernika
2002 r. i obowi¹zuje na obszarze MIASTA po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia niniejszej uchwa³y w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Art. 2
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaj¹ zatwierdzenia
stosown¹ uchwa³¹ Rady Miasta.
Art. 3
Celem niniejszego Regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców Us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez to
przedsiêbiorstwo, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym Odbiorcom
Us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym Odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i Odbiorców
Us³ug.
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Rozdzia³ 2. Definicje
Art. 4

W Regulaminie poprzez okrelenia ni¿ej wymienione
rozumie siê:
1) Miasto  Miasto Gdañsk,
2) ustawa  ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
3) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne 
przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków oraz
gminne jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowoci prawnej, prowadz¹ce tego typu dzia³alnoæ,
4) Odbiorca Us³ug  ka¿dego, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodê (odbiorca wody) i zbiorowego odprowadzania cieków (dostawca cieków) na
podstawie umowy zawartej z przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
5) cennik us³ug przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego  cennik op³at za us³ugi wykonywane przez przedsiêbiorstwo, wprowadzony stosownym zarz¹dzeniem wewnêtrznym uprawnionego
organu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, podany do wiadomoci Odbiorców Us³ug
w siedzibie przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjnego na tablicy og³oszeñ
6) urz¹dzenia wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania
wód, sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce
cinienie wody,
7) urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz
przepompownie cieków,
8) sieæ  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne
wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbiorstwo wodnokanalizacyjnego,
9) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹
wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Odbiorcy Us³ug
wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym,
10) przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy Us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹,
za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku,
a w przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
11) wewnêtrzna instalacja wodoci¹gowa  uk³ad przewodów wody zimnej w nieruchomoci Odbiorcy
Us³ug wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy
pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodu z zaworem odcinaj¹cym tê instalacjê od wodomierza
umieszczonego na przy³¹czu wodoci¹gowym, a
zakoñczenie w punktach czerpalnych wody zimnej,
12) wewnêtrzna instalacja kanalizacyjna  uk³ad prze-

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
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wodów kanalizacyjnych w nieruchomoci Odbiorcy
Us³ug wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoñczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszej od strony budynku studzienki
umieszczonej na zewn¹trz budynku,
wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,
urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cy na
przy³¹czu kanalizacyjnym,
zawór g³ówny  zawór stanowi¹cy czêæ przy³¹cza
wodoci¹gowego zainstalowany bezporednio za wodomierzem g³ównym,
taryfa  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania,
taryfowa grupa Odbiorców Us³ug  odbiorców wyodrêbnionych na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi,
cena za dostarczon¹ wodê lub za odprowadzone cieki  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych,
któr¹ Odbiorca Us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ za 1 m3
dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych cieków; do ceny dolicza siê podatek od towarów i us³ug
 VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
stawka op³aty  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach
pieniê¿nych, któr¹ Odbiorca Us³ug jest obowi¹zany
zap³aciæ za jednostkê us³ugi nie bêd¹c¹ fizyczn¹ jednostk¹ miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków w okresie rozliczeniowym 
w szczególnoci: z³/osobê/miesi¹c, z³/odbiorcê/miesi¹c; do stawki op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
op³ata  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ Odbiorca Us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ
za us³ugê dostarczon¹ w okresie rozliczeniowym; do
op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT,
w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi  woda
przeznaczona do picia, gotowania, przygotowywania
po¿ywienia lub innych celów w gospodarstwach domowych oraz ka¿d¹ wodê u¿ywan¹ do produkcji ¿ywnoci, rodków farmaceutycznych i kosmetycznych,
a tak¿e na potrzeby basenów k¹pielowych i p³ywalni.

Rozdzia³ 3. Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
Art. 5
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek:
1) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej
iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ
dostarczanej wody,
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2) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ odprowadzanych cieków,
3) dostarczaæ wodê z sieci wodoci¹gowej ka¿demu Odbiorcy Us³ug oraz odbieraæ odprowadzane cieki od
ka¿dego Odbiorcy Us³ug na podstawie zawartej z nim
umowy i na zasadach okrelonych Regulaminem,
4) zapewniæ nieprzerwan¹ dostawê wody o cinieniu i
jakoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach oraz
nieprzerwany odbiór cieków, z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków okrelonych w rozdziale 9 Regulaminu,
5) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, usuwaæ awarie oraz dokonywaæ
niezbêdnych napraw na swój koszt, z wyj¹tkiem napraw uszkodzeñ i usuwania zatorów spowodowanych
z winy Odbiorcy Us³ug, których koszty obci¹¿aj¹ Odbiorcê,
6) zainstalowaæ na swój koszt na przy³¹czach wodomierze g³ówne oraz dokonywaæ ich demonta¿u w momencie rozwi¹zania umowy o dostawê wody,
7) zapewniæ prawid³owe utrzymanie wodomierzy g³ównych, ich naprawê oraz wymianê na swój koszt z wyj¹tkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest nastêpstwem okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ
ponosi Odbiorca Us³ug; w takim przypadku koszty z
tego tytu³u ponosi Odbiorca Us³ug,
8) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy g³ównych:
a) z w³asnej inicjatywy i na swój koszt, z uwzglêdnieniem terminów okrelonych we w³aciwych przepisach dotycz¹cych legalizacji wodomierzy
b) wskutek pisemnej reklamacji Odbiorcy Us³ug, jednak¿e w przypadku stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza koszty kontroli ponosi Odbiorca.
Art. 6
1. Wymagania dotycz¹ce nale¿ytej jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi, sposób oceny przydatnoci tej wody, minimaln¹ czêstotliwoæ i miejsca
pobierania do badania próbek wody oraz zakres badania wody okrela rozporz¹dzenie wydane przez ministra w³aciwego do spraw zdrowia w porozumieniu z
ministrem w³aciwym do spraw gospodarki wodnej.
2. Jakoæ dostarczonej wody podlega badaniu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialnoci za konsekwencje wykorzystania dostarczonej wody do innych celów ni¿ okrelone
w w/w rozporz¹dzeniu.
4. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ponosi
odpowiedzialnoæ za nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej
wody.
Rozdzia³ 4. Warunki przy³¹czania do sieci
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
Art. 7
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli

spe³nione s¹ warunki przy³¹czenia okrelone w Regulaminie oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia
us³ug.
Art. 8
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z przedsiêbiorstwem i Miastem, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu Miastu na zasadach okrelonych
w art. 31 ustawy.
Art. 9
Dostêp do us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków nastêpuje po:
1) spe³nieniu warunków technicznych przy³¹czenia do
sieci, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia"
2) zawarciu umowy o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej
3) zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub odbiór cieków.
Art. 10
1. Na pisemny wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest okreliæ warunki techniczne dostarczania wody i odbioru cieków z nieruchomoci.
2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, ustala przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
5. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
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2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
Art. 11
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w art. 10.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i
odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Art. 12
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.
Art. 13
1. Warunkiem przyst¹pienia przez inwestora do wykonywania robót przy³¹czeniowych jest uzgodnienie z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowê i zawarcie umowy o przy³¹czenie do sieci. Je¿eli
przy³¹cze zlokalizowane jest na terenie nieruchomoci
Odbiorcy Us³ug, Odbiorca Us³ug mo¿e pod³¹czyæ do
niego budynek bez uprzedniego uzgadniania z przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej, pod warunkiem udostêpnienia przedsiêbiorstwu odbioru technicznego miejsca po³¹czenia instalacji Odbiorcy Us³ug
z przy³¹czem kanalizacyjnym przed jego zakryciem.
W sytuacji stwierdzenia przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne lub Miasto istnienia czynnych
przy³¹czy kanalizacyjnych z budynku Odbiorcy Us³ug
do sieci kanalizacyjnej bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy z przedsiêbiorstwem, przedsiêbiorstwo
winno potraktowaæ ten fakt jako dorozumian¹ wolê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zawarcia umowy o odbiór cieków i niezw³ocznie wezwaæ Odbiorcê Us³ug do zawarcia pisemnej umowy
na dbiór cieków. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne  w razie nie zawarcia przez Odbiorcê pisemnej umowy we wskazanym terminie stosuje wobec niego sankcje karne za nielegalne pod³¹czenie do
sieci i bezumowne wprowadzanie cieków, okrelone
w ustawie, obci¹¿a op³atami za bezumownie odprowadzane cieki oraz dokonuje zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne uzgadniaæ bêdzie przedk³adane przez inwestorów dokumentacje techniczne dla poszczególnych etapów inwestycji.
Art. 14
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma prawo:
1) kontrolowaæ wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem przy³¹czy, sieci oraz urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych, pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacj¹ techniczn¹ uzgodnion¹ przez przedsiêbiorstwo; w tym celu ma prawo wstêpu na plac
budowy, zg³aszania inwestorowi lub wykonawcy
zastrze¿eñ oraz ¿¹dania usuniêcia stwierdzonych
wad pod rygorem nieodebrania przy³¹cza,
2) uczestniczyæ na koszt inwestora w odbiorach koñcowych w/w prac oraz egzekwowaæ usuniêcie
stwierdzonych w trakcie odbiorów koñcowych niezgodnoci wykonanych urz¹dzeñ i przy³¹czy z dokumentacj¹ techniczn¹.
Art. 15
O terminie przyst¹pienia do robót przy³¹czeniowych
inwestor zobowi¹zany jest powiadomiæ przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne na 7 dni przed ich rozpoczêciem.
Art. 16
Za wydawanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie, dokonywanie odbiorów koñcowych (w tym tak¿e niezakoñczonych podpisaniem protoko³u odbioru koñcowego z przyczyn le¿¹cych po stronie
inwestora) sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz
udostêpnianie geodezyjnych danych bran¿owych dotycz¹cych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne pobiera op³atê.
Nie dotyczy to wydawania warunków technicznych na
pod³¹czenie do istniej¹cego na terenie Odbiorcy Us³ug
przy³¹cza, które jest nieodp³atne. Wysokoæ op³at za wymienione us³ugi okrelona jest w cenniku us³ug przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.
Art. 17
1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o
przy³¹czenie nieruchomoci do sieci w oparciu o wydane warunki przy³¹czenia i dokumentacjê techniczn¹
uzgodnion¹ przez przedsiêbiorstwo.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
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wi¹zane jest nadzorowaæ nieodp³atnie wykonanie prac,
o jakich mowa w ust. 1.
3. Uruchomienia przy³¹cza dokonuje wy³¹cznie przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Art. 18

wiada za jakoæ i parametry wody dostarczonej do miejsca okrelonego w art. 23 Regulaminu, chyba ¿e w umowie wskazane jest inne miejsce (np. wodomierz g³ówny).
Art. 25

Umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
cieków mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.

1. Umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
cieków zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Integraln¹ czeæ umowy stanowi za³¹cznik, sk³adany
przez Odbiorcê Us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia
wody oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku przemys³owych
odbiorców us³ug, równie¿ jakoæ odprowadzanych
cieków.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) stanowi¹
legitymacja s³u¿bowa i pisemne upowa¿nienie okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy Us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce:
dokonanie odczytu i sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno  remontowych oraz kontrolê korzystania
z us³ug zgodnie z umow¹.

Art. 22

Art. 26

Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.

1. Zawarcie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne pisemnej umowy z Odbiorc¹ Us³ug o zaopatrzenie w wodê i/lub odbiór cieków nastêpuje po
uprzednim z³o¿eniu przez Odbiorcê Us³ug pisemnego
wniosku o zawarcie takiej umowy i zrealizowaniu warunków okrelonych w rozdziale 4 Regulaminu.
2. Dostawa wody i/lub odbiór cieków powinny nast¹piæ
najpóniej w ci¹gu 15 dni od dnia zawarcia przez przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjne z Odbiorc¹
Us³ug umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem koniecznym rozpoczêcia wiadczenia przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodê i/lub odbioru
cieków.na rzecz Odbiorcy Us³ug 4.
4. W przypadku koniecznoci wykonania nowego przy³¹cza, dostarczanie wody uzale¿nione jest od terminu zakoñczenia prac oraz dokonania ich koñcowego odbioru.

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne odmówi przy³¹czenia nieruchomoci do sieci, jeli przy³¹cze
wykonane zosta³o bez jego zgody, b¹d niezgodnie z wydanymi warunkami przy³¹czenia i uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
Art. 19
1. Koszty zainstalowania, utrzymania, wymiany i legalizacji wodomierza g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego  Odbiorca Us³ug.
2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym,
s¹ czêci¹ instalacji wewnêtrznej i koszty ich monta¿u,
utrzymania i legalizacji pokrywa Odbiorca Us³ug.
Rozdzia³ 5. Warunki i tryb zawierania
i rozwi¹zywania umów o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków z Odbiorcami Us³ug
Art. 20
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
Art. 21

Art. 23
1. Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, Odbiorca Us³ug
odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania
posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub
instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie. Granic¹ odpowiedzialnoci stron
za posiadane urz¹dzenia i przy³¹cza jest miejsce w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego
do sieci.
2. W tych przypadkach, gdy przy³¹cza stanowi¹ w³asnoæ
Miasta, granicê odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa za
przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi zawór g³ówny, a za
przy³¹cze kanalizacyjne  pierwsza studzienka kanalizacyjna zgodnie z kierunkiem sp³ywu cieków, licz¹c
od strony budynku, chyba ¿e umowa stanowi inaczej.
Art. 24
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne odpo-

Art. 27
1. Umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub odbiór cieków
zawierane s¹ na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ ich
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

rozwi¹zania przez ka¿d¹ ze stron za wypowiedzeniem
oraz na czas okrelony z mo¿liwoci¹ ich rozwi¹zania
za wypowiedzeniem z przyczyn okrelonych w umowie.
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zawiera w szczególnoci nastêpuj¹ce rodzaje umów:
1) standardowe  z osob¹ posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z obiektu budowlanego do którego ma
byæ dostarczana woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym,
2) z osobami korzystaj¹cymi z lokali, zawierane na
wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku,
3) z zak³adami przemys³owymi zawieraj¹ce dopuszczalne warunki jakim musz¹ odpowiadaæ odprowadzane cieki,
4) z osobami, którym us³uga wiadczona jest w sytuacji nieodebranych sieci.
Odbiorca Us³ug ma prawo rozwi¹zaæ umowê o odbiór
cieków za miesiêcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesi¹ca kalendarzowego a przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu prawo to
s³u¿y w przypadku uporczywego przekraczania przez
Odbiorcê Us³ug warunków okrelonych w umowie o
odbiór cieków oraz niepodejmowaniu przez niego 
pomimo pisemnego wezwania przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne  dzia³añ na rzecz poprawy jakoci cieków.
W przypadkach nie uiszczenia przez Odbiorcê Us³ug
op³aty za dwa pe³ne okresy obrachunkowe, nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie
uregulowania zaleg³ej op³aty, przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy ze skutkiem natychmiastowym i odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne o zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Zarz¹d Miasta oraz
Odbiorcê Us³ug co najmniej na 20 dni przed zaplanowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
Za zgod¹ obu Stron umowa o dostawê wody lub odbiór cieków mo¿e byæ rozwi¹zana niezw³ocznie.
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne rozwi¹zuje umowê ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach opisanych w art. 34 Regulaminu. Przepis ust. 4
stosuje siê odpowiednio.
W ka¿dym przypadku rozwi¹zania umowy, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego i demontuje wodomierz g³ówny.
Art. 28

Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem,
2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
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3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady utrzymania tych wodomierzy,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw
wody w pozosta³ych lokalach; w szczególnoci przez
mo¿liwoæ przerwania dostarczania wody do lokalu
rozumie siê równie¿ za³o¿enie plomb na zamkniêtych
zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu.
Art. 29
1. Zmiany osoby Odbiorcy Us³ug, prawa w³asnoci nieruchomoci lub tytu³u prawnego do korzystania z obiektu, winny zostaæ niezw³ocznie zg³oszone przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu przez dotychczasowego Odbiorcê Us³ug.
2. Dotychczasowy Odbiorca Us³ug, a w razie jego mierci  jego spadkobiercy lub inne osoby zobowi¹zani s¹
uregulowaæ wszelkie kwoty nale¿ne przedsiêbiorstwu
wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu wynikaj¹ce z zawartej
umowy.
Art. 30
1. Do obowi¹zków Odbiorcy Us³ug w zakresie dostawy
wody nale¿y:
1) u¿ytkowanie instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego
w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoæ wyst¹pienia zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej,
a w szczególnoci zapewnienie odpowiedniej sprawnoci armatury w celu unikniêcia uderzeñ hydraulicznych oraz wyeliminowanie mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego
wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê
wody z instalacji, w tym równie¿ ciep³ej wody,
2) utrzymanie pomieszczeñ (lub studni wodomierzowej), w których znajduje siê wodomierz tak aby:
a) wodomierz by³ ³atwo dostêpny w celu odczytywania wskazañ (np. bez u¿ywania lusterka lub
drabiny), ³atwy do monta¿u, konserwacji, do usuniêcia i demonta¿u mechanizmu na miejscu,
b) pod³oga by³a wolna od przeszkód, równa, twarda i bez mo¿liwoci polizgu,
c) unikaæ zanieczyszczeñ, w szczególnoci jeli wodomierz zainstalowany jest w kanale nale¿y montowaæ go i wyposa¿enie odpowiednio wysoko nad
dnem kana³u, a jeli jest to konieczne kana³ powinien byæ wyposa¿ony w osadnik lub odprowadzenie wody,
d) wodomierz by³ zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi udarami lub wibracjami wystêpuj¹cymi w miejscu zainstalowania,
e) wodomierz by³ zabezpieczony przed uszkodzeniem spowodowanym ekstremaln¹ temperatur¹
wody.
3) powiadomienie przedsiêbiorstwa o posiadanych
w³asnych ujêciach wody w celu umo¿liwienia jej prawid³owego obliczenia nale¿noci za odbiór cieków,
4) racjonalne gospodarowanie woda i wykorzystanie
jej wy³¹cznie w celach okrelonych w umowie o zaopatrzenie w wodê,
5) natychmiastowe powiadomienie przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalziacyjnego o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego, w
tym o zerwaniu plomby,
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6) natychmiastowego usuniêcia awarii przy³¹cza, a je¿eli tego nie uczyni  przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e usun¹æ awariê we w³asnym
zakresie, a kosztami usuniêcia awarii obci¹¿yæ Odbiorcê, który ma obowi¹zek je niezw³ocznie zwróciæ
przedsiêbiorstwu
2. Odbiorcy Us³ug w zakresie dostawy wody zabrania siê
w szczególnoci:
1) poboru wody przed wodomierzem,
2) dokonywania na przy³¹czu dzia³añ innych ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem,
3) przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
4) wykonywania po³¹czeñ instalacji zasilanej z sieci wodoci¹gowej z instalacj¹ zasilan¹ z innych róde³,
5) wykorzystywania, bez zgody przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, sieci wodoci¹gowej
b¹d instalacji wewnêtrznej do uziemiania urz¹dzeñ
elektrycznych,
6) ingerowania w sieci wodoci¹gowe, w szczególnoci poprzez zamykanie i otwieranie urz¹dzeñ,
7) sytuowania budowli i dokonywania nasadzeñ na trasie sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych.
Art. 31
1. Do obowi¹zków Odbiorcy Us³ug w zakresie dostawy
cieków nale¿y:
1) zamontowanie na swój koszt niezbêdnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z
sieci kanalizacyjnej; dotyczy to w szczególnoci przypadku, gdy instalacja znajduje siê poni¿ej poziomu
ulicy, w której usytuowana jest sieæ kanalizacyjna,
2) wykorzystywanie swojego przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie na u¿ytek w³asny, a z chwil¹ pod³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej, zlikwidowanie na swój
koszt instalacji s³u¿¹cych wczeniej do innego sposobu odprowadzania cieków.
2. Odbiorcy Us³ug zabrania siê w szczególnoci:
1) stosowania bezporednich po³¹czeñ instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
2) wprowadzania cieków bytowych i cieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a tak¿e
wprowadzania cieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej.
3) wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u,
szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków skór,
tekstyliów, w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one
w stanie rozdrobnionym,
b) odpadów p³ynnych niemieszaj¹cych siê z wod¹,
a w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas
bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85°C,
a w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

e) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek,
f) niezdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zak³adów weterynaryjnych,
4) sytuowania budowli i dokonywania nasadzeñ na trasie sieci i przy³¹czy kanalizacyjnych.
Art. 32
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne uprawnione jest do prowadzenia bie¿¹cej kontroli iloci i jakoci odprowadzanych przez Odbiorcê Us³ug cieków bytowych i cieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania przez niego warunków wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Art. 33
1. Czynnoci odciêcia dop³ywu wody lub odbioru cieków w przypadkach uchylania siê przez Odbiorcê Us³ug
od uiszczania op³at za wodê i cieki oraz ponowne
uczynnienie przy³¹cza i wznowienie dostawy wody lub
przyjmowania cieków po op³aceniu nale¿noci, a tak¿e czynnoci odciêcia dop³ywu wody z powodu braku
odbiorcy na przy³¹czu oraz ponowne uczynnienie przy³¹cza nowemu odbiorcy przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne dokonuje odp³atnie, a op³aty za nie
ujête s¹ w cenniku us³ug przedsiêbiorstwa.
2. W przypadkach uprawniaj¹cych przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne do odciêcia dostawy wody
lub odbioru cieków, ponowne uczynnienie przy³¹cza
nastêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê Us³ug
uiszczenia nale¿nych kwot, op³aceniu kosztów poniesionych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zwi¹zanych z zamkniêciem i uruchomieniem
przy³¹cza oraz zawarciu nowej umowy. Ponowne
uczynnienie przy³¹cza wodoci¹gowego musi byæ poprzedzone pozytywnym wynikiem badania wody wykonanym na koszt Odbiorcy Us³ugi.
Rozdzia³ 6. Odpowiedzialnoæ karna
Art. 34
1. Odpowiedzialnoci karnej przewidzianej w ustawie
podlega ten, kto:
1) pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bez
uprzedniego zawarcia z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym umowy o zaopatrzenie w
wodê,
2) wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych bez
uprzedniego zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo-kanalizacyjnym o odprowadzanie
cieków,
3) zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym,
4) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do przeprowadzenia
kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza
g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytów ich wskazañ, dokonana
badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i
napraw urz¹dzeñ posiadanych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
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2. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
na tego kto bezumownie pobiera³ wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bêd¹cych w posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego lub bezumownie
wprowadza³ cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego
przedsiêbiorstwa, obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz
przedsiêbiorstwa, w wysokoci okrelonej w ustawie.
Rozdzia³ 7. Szczególne, dodatkowe warunki
odbioru cieków od dostawców cieków
przemys³owych oraz jednostek
wprowadzaj¹cych cieki do punktów zlewnych
za pomoc¹ wozów asenizacyjnych

5.

6.

Art. 35
1. Umowy z dostawcami cieków przemys³owych oraz
umowy odbioru cieków z wozów asenizacyjnych powinny zawieraæ warunki jakim powinny odpowiadaæ
cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej, uwzglêdniaj¹ce obowi¹zuj¹ce przepisy oraz wysokoæ i sposób naliczania kar umownych za przekroczenie tych
warunków.
2. Przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu przys³uguje równie¿ prawo dochodzenia od dostawców
cieków odszkodowania przenosz¹cego wysokoæ zastrze¿onej kary umownej do wysokoci szkody poniesionej przez nie w zwi¹zku z przekroczeniem przez dostawcê cieków warunków jakim cieki te powinny
odpowiadaæ.
3. Je¿eli dostawca cieków zg³osi poprawê jakoci cieków i potrzebê potwierdzenia tego faktu powtórnymi
analizami, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne obci¹¿y dostawcê cieków kosztami kontroli i analiz, o ile poprawa jakoci cieków nie zostanie stwierdzona.
Art. 36
1. Miejscem poboru prób cieków jest ostatnia studzienka na przy³¹czu kanalizacyjnym licz¹c od strony budynku, ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹
w nieruchomoci Odbiorcy Us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za któr¹ nie ma czynnych w³¹czeñ instalacji kanalizacyjnych Odbiorcy Us³ug, a w przypadku braku studzienki przyjmuje siê, ¿e miejsce to stanowi granica
nieruchomoci, chyba ¿e strony w umowie postanowi¹ inaczej.
2. Pobór prób do analizy dokonywany jest przez pracowników przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego po powiadomieniu Odbiorcy Us³ug o tym fakcie.
3. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnych warunków
okrelonych w umowie, potwierdzonych analizami laboratoryjnymi, dobowa kara biegn¹ca umowna naliczana bêdzie zgodnie z okrelonymi poni¿ej wzorem i
zasadami, okrelaj¹cymi sposób obliczania ³adunku i
wysokoci kar:
Dobowa kara biegn¹ca = [(CS  CD)/CD] x Q x P
CS  Stê¿enie wskanika zanieczyszczeñ stwierdzone
w dniu kontroli
CD  Dopuszczalne stê¿enie wskanika zanieczyszczeñ
Q  rednia dobowa iloæ cieków ustalona w dniu
kontroli
P  Cena za odprowadzanie 1 m3 cieków obowi¹zuj¹ca w dniu kontroli
4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoci

7.

8.
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równoczenie w kilku wskanikach zanieczyszczeñ z wyj¹tkiem sumy metali ciê¿kich, odczynu i temperatury,
dobow¹ karê biegn¹c¹ ustala siê przyjmuj¹c ten ze
wskaników zanieczyszczeñ, którego przekroczenie poci¹ga za sob¹ najwy¿sz¹ karê.
Do dobowej kary biegn¹cej ustalonej wg zasad okrelonych w ust. 4 dolicza siê w ka¿dym wypadku karê
umown¹ za przekroczenie dozwolonych wartoci pH,
temperatury oraz stê¿eñ metali ciê¿kich lub ich sumy,
obliczonych wg powy¿szego wzoru.
Dobowa kara biegn¹ca obliczona w sposób jak wy¿ej,
naliczana bêdzie od dnia stwierdzenia przekroczeñ warunków umownych. Wstrzymanie naliczania kary nast¹pi w dniu wp³yniêcia do przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego informacji od Odbiorcy Us³ug
o poprawie jakoci cieków, pod warunkiem potwierdzenia tej¿e poprawy przez przedsiêbiorstwo podczas
najbli¿szej kontroli wykonanej w okresie 2 tygodni od
wp³yniêcia informacji od przedsiêbiorstwa.
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne niezw³ocznie, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni, zawiadamia Odbiorcê Us³ug o laboratoryjnym wyniku badania
pobranej próbki cieków.
Powy¿sze zasady naliczania kar umownych dotycz¹
tak¿e Odbiorców Us³ug bêd¹cych jednostkami wiadcz¹cymi us³ugê wywozu cieków ze zbiorników bezodp³ywowych.
Art. 37

1. Odbiorca Us³ug wprowadzaj¹cy do urz¹dzeñ kanalizacyjnych cieki przemys³owe jest zobowi¹zany do:
1) niezw³ocznego powiadomienia przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki awarii, a tak¿e o
wszelkich zmianach technologii maj¹cych wp³yw na
iloæ i parametry jakociowe cieków,
2) zainstalowania na ¿¹danie przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego niezbêdnych urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej ich eksploatacji w przypadku gdy sk³ad cieków,
które s¹ lub maj¹ byæ odprowadzone do sieci kanalizacyjnej przekracza dopuszczalne warunki,
3) umo¿liwienia przedstawicielom przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego dostêpu w ka¿dym
czasie do miejsc kontroli iloci i jakoci cieków przemys³owych wprowadzanych do tych urz¹dzeñ, do
poboru prób oraz przeprowadzania kontroli sieci i
urz¹dzeñ do podczyszczania cieków, bêd¹cych w³asnoci¹ Odbiorcy Us³ug,
4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych
iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych
oraz ich wskaników zanieczyszczenia, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ciekach przemys³owych mo¿e
stwarzaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków,
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli przed-
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stawicielom przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz informacji na temat posiadanych
urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki, a tak¿e rodzaju
i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych
do cieków,
6) zainstalowania, na ¿¹danie przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, urz¹dzeñ pomiarowych
s³u¿¹cych do okrelania iloci i jakoci cieków przemys³owych i prawid³owo je eksploatowaæ, je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub zdrowia
osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków,
7) dokonywaæ systematycznych pomiarów iloci odprowadzanych cieków oraz okresowo badañ laboratoryjnych ich sk³adu.
2. W przypadku, gdy odbierane cieki przemys³owe bêd¹
zagra¿a³y zdrowiu osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne b¹d funkcjonowaniu urz¹dzeñ kanalizacyjnych, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
ma prawo rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i dokonaæ zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz poinformowaæ o tym fakcie w³aciwe organy.
Art. 38
Sposób realizacji obowi¹zków dostawców cieków
przemys³owych oraz warunki wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartoci
wskaników zanieczyszczeñ w ciekach przemys³owych
wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli iloci i jakoci cieków okrela
rozporz¹dzenie wydane przez ministra w³aciwego do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, które
bierze pod uwagê:
1) bezpieczeñstwo i zdrowie osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne,
2) ochronê konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia
technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
3) podatnoæ mieszaniny cieków przemys³owych i
cieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania,
4) ochronê przed zanieczyszczeniem wód, do których
odprowadzane s¹ cieki komunalne, a w szczególnoci spe³nienie wymagañ jakociowych odnosz¹cych siê do tych wód,
5) mo¿liwoæ bezpiecznego dla rodowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni cieków obs³uguj¹cej
zbiorczy system kanalizacyjny cieków komunalnych.
Art. 39
Jedynym dozwolonym miejscem wprowadzania do
sieci kanalizacyjnej cieków wywo¿onych wozami asenizacyjnymi, lub innym tego typu sprzêtem z opró¿nianych
zbiorników bezodp³ywowych (szamb, itp.) s¹ punkty zlewne okrelone w umowie z dostawc¹ cieków. W ka¿dym
innym miejscu zrzut cieków jest zabroniony.
Art. 40
1. Odbiór cieków w punktach zlewnych odbywa siê na
podstawie umowy zawartej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne z dostawc¹ cieków posia-

daj¹cym zezwolenie na prowadzenie wywozu cieków
na danym terenie.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, okrela siê dopuszczalne warunki jakim powinny odpowiadaæ cieki
oraz tryb uiszczania nale¿noci za dostarczone cieki.
Art. 41
1. Do punktów zlewnych nie mog¹ byæ wprowadzane
odpady sta³e ani osady ze zbiorników bezoodp³ywowych.
1. Dostawca cieków odpowiada za jakoæ dostarczanych
do punktów zlewnych cieków.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma prawo kontrolowaæ sk³ad odprowadzanych cieków. W razie przekroczenia dopuszczalnych ³adunków zanieczyszczeñ, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma
prawo na³o¿yæ kary umowne zgodnie z postanowieniami umowy oraz wypowiedzieæ umowê.
3. Postanowienia art. 35 i 36 Regulaminu stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ 8. Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
Art. 42
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne z Odbiorcami
Us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek
op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych
cieków przy czym iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku  w oparciu o przeciêtne
normy zu¿ycia wody, ustalone w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Art. 43
Nale¿noci za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków
Ustala siê jako iloczyny taryfowych cen i stawek op³at
oraz iloci dostarczonych metrów szeciennych wody i
odprowadzonych metrów szeciennych cieków.
Art. 44
1. Wystawianie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne faktury za dostarczon¹ wodê w budynkach wyposa¿onych w wodomierze g³ówne odbywa
siê w oparciu o iloæ pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza g³ównego oraz okrelonych w
taryfach cen i stawek op³at.
2. W przypadkach braku wodomierzy g³ównych iloæ
dostarczonej wody do budynku ustala siê zgodnie z
przeciêtnymi normami zu¿ycia wody okrelonymi w
rozporz¹dzeniu wydanym przez w³aciwego ministra.
3. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie
redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia
wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza.
4. W przypadku nieposiadania przez przedsiêbiorstwo
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wodoci¹gowo-kanalizacyjne danych, o jakich mowa
wy¿ej w ust. 3, iloæ dostarczonej wody ustala siê zgodnie z przeciêtnymi normami zu¿ycia wody.
Art. 45
1. Wystawianie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne faktury za odebrane cieki odbywa siê w
oparciu o iloæ odprowadzanych cieków ustalon¹ na
podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych oraz okrelonych w taryfach cen i stawek op³at.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków przyjmuje siê jako równ¹ iloci wody
pobranej z sieci, w³asnych i innych róde³ wody.
3. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody (w tym i do podlewania terenów zielonych) uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel na wniosek i
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt Odbiorcy Us³ug i w sposób
uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym.
Art. 46
Okresy wystawiania faktur mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne, kwartalne lub pó³roczne, w zale¿noci od typu
Odbiorcy Us³ug.
Art. 47
1. Odbiorca Us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej
otrzymania.
2. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub, na ¿¹danie Odbiorcy us³ug, zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w
tej sprawie.
Art. 48
W przypadku naliczenia kar umownych za ponadnormatywny zrzut cieków, o których mowa w Rozdziale 7
Regulaminu, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne wystawiaæ bêdzie noty obci¹¿eniowe. Ostateczny termin p³atnoci kar umownych zamieszczany jest na nocie
obci¹¿eniowej wystawianej Odbiorcy Us³ug.
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nosi odpowiedzialnoci za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody b¹d ograniczenie lub wstrzymanie odbioru cieków wywo³ane:
1) dzia³aniem si³y wy¿szej (po¿ar, ska¿enie ekologiczne,
powód, katastrofalne mrozy, ekstremalne wiatry, uderzenia pioruna, itp.), albo wy³¹cznie z winy Odbiorcy
Us³ug lub osoby trzeciej, za któr¹ przedsiêbiorstwo nie
ponosi odpowiedzialnoci,
2) niezawinion¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne awari¹ urz¹dzeñ i przy³¹czy wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, na czas niezbêdny do wykonania prac w celu zapobie¿enia lub usuniêcia skutków awarii,
3) brakiem wody na ujêciu lokalnym,
4) zanieczyszczeniem wody na ujêciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
5) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
6) uszkodzeniem lub ska¿eniem instalacji wewnêtrznej
Odbiorcy Us³ug gro¿¹cym niebezpieczeñstwem,
7) planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi,
po uprzednim powiadomieniu o nich Odbiorców Us³ug
i zapewnieniu dostawy wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi  beczkowozami lub w z innych róde³.
Art. 51
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody b¹d odbiorze cieków przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest powiadomiæ Odbiorców Us³ug w miejscowej prasie lub w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na 2 dni przed
planowanym terminem prac, a gdyby przerwy lub ograniczenia mia³y trwaæ ponad 12 godzin, przedsiêbiorstwo uprzedzi o tym Odbiorców Us³ug co najmniej na
3 dni przed terminem prac.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
udostêpni zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c
Odbiorców Us³ug o mo¿liwociach korzystania z tego
punktu i jego lokalizacji.
Rozdzia³ 10. Standardy obs³ugi Odbiorców Us³ug
Sposoby za³atwiania reklamacji

Art. 49

Art. 52

1. Ka¿da zw³oka Odbiorcy Us³ug w terminowym uiszczeniu nale¿noci z tytu³u dostawy wody, odbioru cieków lub kar umownych za ponadnormatywny zrzut
cieków poci¹ga za sob¹ automatyczne naliczenie przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego odsetek ustawowych.
2. Odbiorca Us³ug wzywany jest przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego upomnieniem do zap³aty kwoty odsetek w terminie 14 dni od dnia otrzymania upomnienia.
Rozdzia³ 9. Sposób postêpowania
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
w przypadku niedotrzymania przez nie ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Informowanie Odbiorców Us³ug

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
oprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorców Us³ug nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

Art. 50

Art. 53

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne nie po-

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
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wi¹zane jest do zawiadomienia Odbiorców Us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
Art. 54
1. Odbiorca Us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi a przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek reklamacjê uwzglêdniæ, je¿eli zasadnoæ reklamacji jest oczywista i nie budzi w¹tpliwoci stron umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub odprowadzanie cieków.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
Art. 55
1. O obowi¹zuj¹cych w danym roku taryfach przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego Odbiorca
Us³ug mo¿e dowiedzieæ siê z og³oszeñ tego przedsiêbiorstwa publikowanych w miejscowej prasie, wywieszonych na tablicy og³oszeñ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego lub og³oszonych przez to
przedsiêbiorstwo w inny sposób zwyczajowy przyjêty.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania na ¿yczenie Odbiorcy Us³ugi lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ug, w szczególnoci dotycz¹cej obowi¹zuj¹cych taryf.
Art. 56
Odbiorca Us³ug ma prawo ¿¹daæ od przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego przeprowadzenia kontroli
funkcjonowania wodomierza na zasadach okrelonych w
art. 5 pkt 8) Regulaminu.
Art. 57
1. Zg³oszenie przez Odbiorcê Us³ug zastrze¿eñ do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
2. Zastrze¿enia Odbiorcy Us³ug co do wysokoci faktury
bêd¹ rozpatrzone nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia
ich otrzymania przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne.
Rozdzia³ 10. Postanowienia koñcowe
Art. 58
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednie przepisy prawa, w szczególnoci ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
Art. 59
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek bezp³atnie dorêczyæ egzemplarz niniejszego Regulaminu ka¿demu Odbiorcy Us³ug, z którym zawar³a

umowê przed dniem, w którym niniejszy Regulamin
zacz¹³ obowi¹zywaæ, za w przypadku umów zawieranych od momentu rozpoczêcia obowi¹zywania Regulaminu  niniejszy Regulamin jest dorêczany Odbiorcy
Us³ug przez przedsiêbiorstwo przy zawarciu z nim
umowy na dostawê wody i/lub odbiór cieków oraz
umowy o przy³¹czenie do sieci.
2. Niniejszy Regulamin jest wywieszony na tablicy og³oszeñ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.
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UCHWA£A Nr LIV/1669/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie utworzenia Gdañskiego Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ od Alkoholu Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Gdañsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 11 i 36, art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315,
z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 117, poz. 756, 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i poz. 256, Nr 84, poz. 935 z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1383, Nr 128, poz. 1407) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê jednostkê bud¿etow¹ o nazwie Gdañskie
Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ od Alkoholu Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej z siedzib¹ w Gdañsku
przy ul. Wa³owej 27, zwane dalej Centrum.
2. Obszar dzia³ania jednostki obejmuje miasto Gdañsk.
§2
Zadaniem Centrum jest wiadczenie us³ug zdrowotnych, opracowywanie spójnej, d³ugofalowej strategii lokalnej w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom spo³ecznym ze szczególnym uwzglêdnieniem profilaktyki i rehabilitacji w zakresie uzale¿nieñ oraz promocji zdrowego
stylu ¿ycia; pozyskiwanie rodków finansowych, bazy
lokalowej i sprzêtowej  niezbêdnych do realizacji w/w
strategii; ustalanie priorytetów do programów realizowanych w kolejnych latach; wybór realizowanych w ramach
programu lokalnego projektów oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ich realizacj¹; koordynowanie wszelkich dzia³añ o charakterze profilaktyki uzale¿nieñ, lub promocji zdrowia prowadzonych przez jednostki bud¿etowe, zak³ady opieki zdrowotnej, instytucje rz¹dowe i organizacje pozarz¹dowe na terenie miasta i gminy Gdañsk;
inspirowanie i wdra¿anie do realizacji makroprojektów,
realizowanych przez minimum kilka podmiotów z
uwzglêdnieniem organizacji miêdzynarodowych, finansowanych z ró¿nych róde³; wdra¿anie standardów miêdzynarodowych ze szczególnym uwzglêdnieniem standar-
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dów Unii Europejskiej w zakresie prowadzonej przez finansowane podmioty dzia³alnoci.
§3
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Centrum sprawuje Zarz¹d
Miasta Gdañska.
2. Centrum zarz¹dza i reprezentuje je na zewn¹trz Dyrektor wy³oniony w drodze konkursu, na podstawie pe³nomocnictw udzielonych przez Zarz¹d Miasta Gdañska.
3. Do czasu rozstrzygniêcia konkursu jednostk¹ zarz¹dza
p.o. Dyrektora na podstawie uchwa³y Zarz¹du Miasta
Gdañska o powo³aniu na stanowisko.
4. W Centrum dzia³aæ bêdzie Rada Spo³eczna, która zostanie powo³ana odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Organem za³o¿ycielskim Centrum jest Rada Miasta
Gdañska.
§3
1. Siedziba Centrum mieci siê w Gdañsku przy ul. Wa³owej 27.
2. Centrum mo¿e dzia³aæ przy pomocy filii utworzonych
w poszczególnych dzielnicach Gdañska.
§4
Obszar dzia³ania Centrum obejmuje miasto Gdañsk.
§5

§5

Centrum dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z pón.
zm.), zwanej dalej ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (t.j. z 1991 r. Dz. U. Nr 91, poz. 401; z pón.
zm.), zwanej dalej ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej.
3. Ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
Nr 35, poz. 230 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹ o
wychowaniu w trzewoci.
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), zwan¹ dalej ustaw¹ o finansach publicznych.
5. Niniejszego statutu.

Nadaje siê Statut dla Centrum prowadzonego jako publiczny zak³ad opieki zdrowotnej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.

Rozdzia³ II
Zakres zadañ Centrum

§6

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.

Do zadañ Centrum nale¿y w szczególnoci:
1) wiadczenie us³ug zdrowotnych.
2) opracowywanie spójnej, d³ugofalowej strategii lokalnej w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom spo³ecznym ze szczególnym uwzglêdnieniem profilaktyki i rehabilitacji w zakresie uzale¿nieñ oraz promocji zdrowego stylu ¿ycia;
3) pozyskiwanie rodków finansowych, bazy lokalowej i
sprzêtowej  niezbêdnych do realizacji w/w strategii;
4) ustalanie priorytetów do programów realizowanych w
kolejnych latach.;
5) wybór realizowanych w ramach programu lokalnego
projektów oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad
ich realizacj¹;
6) koordynowanie wszelkich dzia³añ o charakterze profilaktyki uzale¿nieñ, lub promocji zdrowia prowadzonych
przez jednostki bud¿etowe, zak³ady opieki zdrowotnej,
instytucje rz¹dowe i organizacje pozarz¹dowe na terenie miasta i gminy Gdañsk;
7) inspirowanie i wdra¿anie do realizacji makroprojektów,
realizowanych przez minimum kilka podmiotów z
uwzglêdnieniem organizacji miêdzynarodowych, finansowanych z ró¿nych róde³;
8) wdra¿anie standardów miêdzynarodowych ze szczególnym uwzglêdnieniem standardów Unii Europejskiej
w zakresie prowadzonej przez finansowane podmioty
dzia³alnoci;
9) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoci owiatowoszkoleniowej i naukowej dla przedstawicieli ró¿nych za-

§4
1. Centrum prowadzic bêdzie gospodarkê finansow¹ na
zasadach okrelonych dla jednostek bud¿etowych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej utworzonej jednostki bud¿etowej jest plan dochodów i wydatków, zwany
planem finansowym.
3. Bud¿et Miasta Gdañska od dnia jej utworzenia obejmuje dochody i wydatki jednostki bud¿etowej Centrum.
4. Dzia³alnoæ Centrum finansowana bêdzie w ca³oci ze
rodków Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w Gdañsku  rozdzia³
85154 przeciwdzia³anie alkoholizmowi.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LIV/1669/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 padziernika 2002 r.
STATUT
GDAÑSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI
UZALE¯NIEÑ OD ALKOHOLU PUBLICZNEGO
ZAK£ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GDAÑSKU
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Gdañskie Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ od Alkoholu
Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Gdañsku, zwany
dalej Centrum", jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Miasta
Gdañska.
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wodów i grup spo³ecznych, doros³ych i m³odzie¿y,
profesjonalnie zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem
uzale¿nieniom;
10) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ;
11) prowadzenie badañ statystycznych i ankietowych oraz
tworzenie bazy danych.
Rozdzia³ III
Struktura organizacyjna i organy Centrum
§7
Struktura organizacyjna Centrum stanowi za³¹cznik Nr 1
do niniejszego statutu.
§8
Organami Centrum s¹:
1. Dyrektor Centrum
2. Rada Spo³eczna Centrum
§9
1. Centrum kieruje i reprezentuje je na zewn¹trz Dyrektor.
2. Powo³anie Dyrektora Centrum nastêpuje w drodze konkursu.
3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotycz¹ce
funkcjonowania Centrum i ponosi za nie odpowiedzialnoæ.
4. Dyrektor jest prze³o¿onym wszystkich pracowników
Centrum.
5. Zarz¹d Miasta Gdañska nawi¹zuje z Dyrektorem stosunek pracy w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami.
6. Odwo³anie Dyrektora mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie po uzyskaniu opinii Rady Spo³ecznej.
§ 10
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ Centrum okrela regulamin
organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum.
2. Utworzenie jednostek organizacyjnych Centrum wymaga Uchwa³y Rady Miasta Gdañska.
3. W przypadku nieobecnoci Dyrektora Centrum zastêpuje go inna upowa¿niona przez niego osoba.
4. Dyrektor mo¿e upowa¿niæ pracownika do podejmowania decyzji lub reprezentowania Centrum na zewn¹trz w okrelonych sprawach.

2. Uchwalanie statutu Centrum i zmian do niego i przedk³adanie do zatwierdzenia organowi, który utworzy³ zak³ad.
3. Zatwierdzanie regulaminu porz¹dkowego Centrum.
4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
u¿ytkowników Centrum z wy³¹czeniem spraw podlegaj¹cych nadzorowi medycznemu.
5. Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady okrela Regulamin
uchwalony przez Radê Spo³eczn¹ i zatwierdzony przez
Radê Miasta Gdañska.
6. Od Uchwa³ Rady Spo³ecznej Dyrektorowi przys³uguje
odwo³anie do Rady Miasta Gdañska.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 12
Centrum, powo³ane w oparciu o przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla jednostek bud¿etowych w ustawie o finansach publicznych.
§ 13
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany przez Zarz¹d Miasta Gdañska
na wniosek Dyrektora.
2. Zmiana wydatków ustalonych w planie finansowym
mo¿e nast¹piæ po dokonaniu odpowiednich zmian w
bud¿ecie Miasta.
§ 14
Centrum sporz¹dza sprawozdanie z wykonania planu
finansowego, które przedk³ada Zarz¹dowi Miasta Gdañska.
§ 15
1. Centrum gospodaruje przekazan¹ w zarz¹d czêci¹
mienia komunalnego oraz przydzielonymi rodkami finansowymi kieruj¹c siê efektywnym ich wykorzystaniem na zasadach okrelonych w ustawie o finansach
publicznych i w ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej.
2. Zakup lub przyjêcie przez Centrum darowizny sprzêtu
lub aparatury medycznej o okrelonym przeznaczeniu
lub standardzie wymaga zgody Rady Miasta Gdañska.

§ 11

§ 16

1. Rada spo³eczna jest organem wnioskuj¹cym, inicjuj¹cym i opiniodawczym w kluczowych sprawach funkcjonowania Centrum.
2. Cz³onków Rady Spo³ecznej Zak³adu powo³uje i odwo³uje Rada Miasta Gdañska.
3. Kadencja Rady Spo³ecznej trwa 4 lata.
4. Do zadañ Rady Spo³ecznej Zak³adu nale¿y:
1. Przedstawianie Dyrektorowi Centrum wniosków i
opinii w zakresie:
a) planu finansowego lub projektu bud¿etu,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu i bud¿etu,
c) zakupu lub przyjêcia darowizny nowego sprzêtu
o znacz¹cej wartoci,
d) odwo³ania Dyrektora Centrum,
e) w sprawach zwi¹zanych z przekszta³ceniem lub
likwidacj¹ Centrum, jego przebudow¹, rozszerzeniem lub ograniczeniem dzia³alnoci.

Centrum prowadzi rachunkowoæ na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 17
Za zgodnoæ gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor Centrum.
Rozdzia³ V
Nadzór na dzia³alnoci¹ Centrum
§ 18
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Centrum sprawuje Zarz¹d
Miasta Gdañska poprzez Wydzia³ Spraw Spo³ecznych.
§ 19
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Centrum sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 20

Prawa i obowi¹zki pacjenta okrela regulamin porz¹dkowy ustalony przez Dyrektora Centrum.
§ 21
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej, przepisy wykonawcze do tej ustawy,
przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy, przepisy
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi oraz inne obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
przepisy prawne.
§ 22
1. Zmian niniejszego statutu dokonuje siê w trybie jego
nadania.
2. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia tekstu uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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UCHWA£A Nr XLI/418/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie przyjêcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Starogard Gdañski na lata 2002  2006.
Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 6, art. 40, ust. 1, art. 41,
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zmianami), w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733), art. 4, ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard
Gdañski na lata 2002  2006 stanowi¹cy za³¹cznik* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdañski na lata 2002 
2006.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do przygotowania w
terminie do koñca 2003 roku wariantowej koncepcji przekszta³cenia Zarz¹du Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gdañskim w zakresie zarz¹dzania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz zasobem stanowi¹cym w³asnoæ wspólnot mieszkaniowych.
§4
Trac¹ moc uchwa³y:
 Nr VIII/60/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z
dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie okrelenia zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
 Nr XXVI/246/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 27 wrzenia 2000 r. w sprawie ustalania czynszu najmu za lokale mieszkalne.
§5
1. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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