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UCHWA£A Nr XXIX/223/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
 Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i
Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci
pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej nale¿nociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.
U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z
2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1315) stanowi¹cych  na podstawie
przepisów szczególnych lub umów cywilno  prawnych
 dochód bud¿etu gminy Kaliska, przypadaj¹cych od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej  zwanych dalej
d³u¿nikami.
§2
1. Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do nale¿noci stanowi¹cych dochód bud¿etu Gminy Kaliska, których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz rozk³adania na raty okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Stosowanie przepisów uchwa³y wobec d³u¿nika bêd¹cego przedsiêbiorc¹ nastêpuje zgodnie z przepisami o
warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców.
§3
1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane  w ca³oci
lub czêci  w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c
¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie
podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej dziesiêciokrotnoci najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê pracowników w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c, w którym dokonano umorzenia, og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
2) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ
nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿nika lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1
pkt 1 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 24 padziernika 1934 r.  Prawo upad³ociowe
(Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117,
poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84,
poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z
2001 r. Nr 3, poz. 18),
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci
lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umarzanie nale¿noci w przypadku zobowi¹zañ solidarnych mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
§4
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi  na wniosek d³u¿nika  mo¿e nast¹piæ umorzenie ca³oci lub czêci nale¿noci, odroczenie terminu p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci albo
roz³o¿enie p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci na raty,
uwzglêdniaj¹c uzasadniony interes Gminy Kaliska.
§5
Organem uprawnionym do umarzania, odraczania lub
rozk³adania nale¿noci na raty jest Zarz¹d Gminy Kaliska,
który jest równie¿ uprawniony do umarzania, odraczania
lub rozk³adania nale¿noci na raty sp³at odsetek za zw³okê od tych nale¿noci.
§6
Udzielanie ulg wymienionych w uchwale nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno  prawnym  na podstawie decyzji Wójta Gminy
Kaliska,
2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilno 
prawnym  na podstawie umowy zawartej pomiêdzy
d³u¿nikiem a Gmin¹ Kaliska.
§7
Je¿eli w terminie okrelonym w decyzji lub umowie
d³u¿nik nie dokona zap³aty odroczonej nale¿noci b¹d
nie zap³aci którejkolwiek z rat, na jakie zosta³a roz³o¿ona
nale¿noæ, terminem p³atnoci tej raty lub odroczonej nale¿noci jest termin zap³aty obowi¹zuj¹cy przed wydaniem decyzji lub zawarciem umowy o przyznaniu ulgi.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXV/381/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Turze dz. 11/8, cz. dz. 11/6.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolem od 1 do 4) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.KD  droga dojazdowa
3,4.ZTT  pas techniczny dla rozbudowy infrastruktury
i poszerzenia drogi dojazdowej
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) kara terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wy-

dawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/381/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r
MIEJSCOWOÆ TURZE
1. KARTA TERENU
NR 6/216-04-2001/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 11/8, cz.11/6
Powierzchnia: 0,12 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.KD  droga dojazdowa
3,4.ZTT  pas techniczny dla rozbudowy infrastruktury
i poszerzenia drogi dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dach wielospadowy; pokrycie dachówk¹; k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki z po³¹czeniem z
tynkiem; zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zab udowy 9 m; wysokoæ poziomu parteru do 0.9m od poziomu terenu
Linia zabudowy: utrzymaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcza o powierzchni do 46 m2 o wysokoci do 5
m od poziomu terenu; dach wielospadowy; spadek i
pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej.
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
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6.

7.
8.
9.
10.

w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z drogi serwisowej zrealizowanej poprzez
przed³u¿enie istniej¹cej drogi gruntowej (dz. 11/6)
do obecnego zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren
osiedla mieszkaniowego
 dopuszcza siê realizacjê bezporedniego zjazdu na
drogê wojewódzk¹ na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê drogi z uwzglêdnieniem wymogów
widocznoci zjazdu
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
10%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych
nale¿y sprawdziæ oraz zabezpieczyæ przed osuwaniem stok zachodni
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)
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UCHWA£A Nr XXXV/383/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Turze dz. 161.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolem od 1 do 5) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.US,ZP  teren boisk sportowych z zieleni¹ towarzysz¹c¹
2.KP,ZP,w  teren parkingu, zieleni urz¹dzonej, wód
otwartych
3.ZN  zieleñ izolacyjna
4.KX  ci¹g pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹
5.NO  teren oczyszczalni cieków
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karata terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/383/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r
MIEJSCOWOÆ TURZE
1. KARTA TERENU 7/216-04-2001/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 161
Powierzchnia 2,15 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.US,ZP  teren boisk sportowych z zieleni¹ towarzysz¹c¹
2.KP,ZP,w  teren parkingu, zieleni urz¹dzonej, wód
otwartych
3.ZN  zieleñ izolacyjna
4.KX  ci¹g pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹
5.NO  teren oczyszczalni cieków
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do istniej¹cych cieków powierzchniowych po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej poprzez
proj. stacjê transformatorow¹
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd w oparciu o istniej¹cy i projektowany uk³ad
drogowy
 parking  na 1 miejsce postojowe projektowezaæ
10 m2 zieleni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 przydro¿na aleja lipowa do ochrony i zachowania
 szpaler wierzb wzd³u¿ grobli do zachowania
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)
 w strefach 1.US,ZP i 2.KP,ZP,w dopuszcza siê zabudowê o funkcji uzupe³niaj¹cej funkcjê wiod¹c¹
 lokalizacja boisk musi byæ poprzedzona i uwarun-

kowana ocen¹ oddzia³ywania na rodowisko dla terenu
oczyszczalni cieków 5.NO, okrelaj¹cej strefê uci¹¿liwoci. Boiska i urz¹dzenia sportowe musz¹ byæ zlokalizowane poza stref¹ uci¹¿liwoci oczyszczalni.
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UCHWA£A Nr XXXV/384/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy Tczew
uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Turze dz. 142, 147/2.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 1 teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy
rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
MNe/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug wbudowanych zwi¹zanych
z wykonywaniem wolnego zawodu w³aciciela nieruchomoci
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy,
d) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

 4097 

Poz. 1714, 1715

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/384/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ TURZE
1. KARTA TERENU NR 6/216-04-2001/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 142, 147/2
Powierzchnia: 1,36 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
MNe/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug wbudowanych zwi¹zanych
z wykonywaniem wolnego zawodu w³aciciela nieruchomoci
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 700 m2 i maks.
pow. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: do 2 kondygnacji + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 40% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi
drogi z ryzalitem rodkowym podcieniowym, krytym
dachem dwuspadowym z kalenic¹ prostopad³¹ do ulicy. Dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany.
Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹. K¹t nachylenia dachu
35o.
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki z po³¹czeniem z
tynkiem. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: poziom parteru do 1,2 m
powy¿ej poziomu terenu
Maks. wysokoæ zabudowy 12,0 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcza zlokalizowan¹ na granicy dzia³ki o powierzchni do 46 m2 z przesuniêt¹ lini¹ zabudowy mini-
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malnie 20 m od krawêdzi jezdni, o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu. Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi jezdni. Spadek i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej (z oczyszczalni¹ cieków)
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych odprowadzaæ do
pobliskiego cieku powierzchniowego, a przed odprowadzeniem do odbiornika cieki powinny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych dróg lokalnych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie dotyczy
9. STAWKA PROCENTOWA 0%
10. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 30%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)
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UCHWA£A Nr XIX/241/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla czêci
dzia³ki nr ew. 28 we wsi Kleszczewko.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
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Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr ew. 28 we wsi Klesczewko w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 1.1700 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej
w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1, MN2, MN3)
2) drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych w odleg³oci:
a) 8 m wg za³¹cznika graficznego uchwa³y,
b) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN2 od drogi K,
c) 15 m od granicy terenu MN3 i dz. nr ew. 29/2.
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 10 m od granicy terenu MN3 i rowu melioracyjnego dz. nr ew. 32,
b) 8 m od granicy terenu MN1 i dz. nr ew. 29/2 oraz
od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1 i drogê K,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe;
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni;
11) kierunek kalenicy domów mieszkalnych zgodnie z
kierunkiem linii obligatoryjnej zabudowy dla danej
dzia³ki;
12) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych;
13) wszystkie nowe obiekty powinny nawi¹zywaæ do
cech architektury regionalnej  zachowanego na
obszarze planu siedliska rolniczego, którego uk³ad
urbanistyczny wraz z form¹ i gabarytami budynków podlega ochronie ze wzglêdu na walory kulturowe.
14) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewa-
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cji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów  preferowane materia³y
ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów
pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna.
15) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
a) drogê dojazdow¹ K (o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m),
b) drogê gminn¹ dz. nr ew. 20,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na bu-
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dowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego;
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50%;
3) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê dodatkowe podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) zakaz parcelacji obszaru siedliska po³o¿onego w granicach terenu MN1,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10  11 oraz pkt 13 Uchwa³y nr V/43/2000 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie
ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1.000 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z
dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzo-
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na uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12
lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) wraz ze zmianami wprowadzonymi do
w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96 Rady
Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 13 poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie
dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XIX/242/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
o numerze ew.23/2 w miejscowoci Pszczó³ki.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. 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 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 23/2 w miejscowoci Pszczó³ki w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 4ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN1/U) w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z
dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej 30%;
2) mieszkaniowo  us³ugow¹  us³ug rzemios³a (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN2/U/
UR, MN3/U/UR) w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej, dopuszczalny maksymalny procent udzia³u
funkcji:
a) us³ugowej 30%,
b) us³ug rzemios³a 20%,
c) mieszkaniowej  nie okrela siê,
3) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3, K5) oraz
ci¹g pieszy (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K4),
4) elekroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE).
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2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci:
a) 6 m od granicy terenu MN2/U/UR i:
(1) terenu K1,
(2) terenu K2,
(3) terenu K3
(4) terenu K4
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci:
a) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1/U i dróg
K1, K2,
b) 8 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN3/U/UR i
drogi K3,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych z dopuszczeniem
dachów naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów  preferowane materia³y
ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów
pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) K1 (min. ca³kowita szerokoæ 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi uwzglêdniaj¹c, szerokoæ
istniej¹cej drogi w granicach dz. nr ew. 501/3),
b) K2, K5 (min. szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi),
c) K3 (min. szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu),
d) K4 (min. szerokoæ 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywa-
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nia siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia wody
dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych
dla 10 nowo wydzielonych (zgodnie z rysunkiem
planu) posesji po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie ul. Sportowej. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do
uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych
znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e iloci
cieków;
d) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na terenie
posesji, na której planuje siê lokalizacjê us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych i
piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K1, K2, K3, K4, K5 oraz odprowadzenie wód z
pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy oraz
zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê
na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w
oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miej-
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scu powstawania winny byæ zagospodarowane w
miejscu ich powstawania, a tylko te, których nie
mo¿na powtórnie wykorzystaæ lub zutylizowaæ w
miejscu powstania nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
c) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1, K2, K3, K5
obowi¹zuje nakaz lokalizacji jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  40% dla funkcji mieszkaniowej, a 20% dla funkcji pozosta³ych  ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20% przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi (do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1800 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê scalanie dzia³ek wydzielonych wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
3) dopuszcza siê dalsze podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 900 m2,
4) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 3-4, pkt 11 uchwa³y Nr VII/71/2000 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
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§4

1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 4 ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia 1992 r. poz. 92) wraz ze zmianami wprowadzonymi
do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13 poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XIX/243/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
o numerze ew.31/12 w miejscowoci Pszczó³ki.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
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Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 31/12 w miejscowoci Pszczó³ki w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 7.3774ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej
w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1, MN2, NM3, MN4, MN5, MN6, MN7),
2) komunikacje  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3),
3) elekroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE),
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci:
a) 6 m od granicy terenu MN2 i:
(1) drogi dz. nr ew. 501/3,
(2) terenu K1,
(3) terenu K2,
b) 4 m od granicy terenu MN3 i terenu K1,
c) 6 m od granicy terenu MN6 i:
(1) terenu K1,
(2) drogi dz. nr ew. 501/3,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich
typów budynków w odleg³oci 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren:
a) MN1 drogi dz. nr ew. 501/3,
b) MN3, MN4, MN5 od terenu K2,
c) MN4, MN5 od terenu K1 i K3
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych z dopuszczeniem
dachów naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opo-
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dobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do
pokrycia dachów  preferowane materia³y ceramiczne
i dachówkopodobne, a dla dachów pó³p³askich papa
termozgrzewalna, czarna.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) K1 (min. ca³kowita szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi),
b) K2, K3 (min. szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi),
c) dz. nr ew. 501/3,
2) w obszarze MN7 nale¿y wydzieliæ i zaprojektowaæ
miejsce do zawracania o parametrach i wymiarach
zgodnych z obowi¹zuj¹cymi parametrami,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) dla obszaru dzia³ek po³o¿onych w obszarach MN1,
MN2, MN6 dopuszcza siê, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie
cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze
specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K1, K2 oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ
do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
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oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych
siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do
programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1, K2 oraz ul.
Lipowej obowi¹zuje nakaz lokalizacji jednego rzêdu
drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê dalsze podzia³y i scalania dzia³ek przy
zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 4, pkt 8, pkt 11 uchwa³y nr V/43/2000
Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
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2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 3.58ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia 1992 r. poz. 92) wraz ze zmianami wprowadzonymi
do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13 poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1718
UCHWA£A Nr XLIV/381/2002
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 3 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 185
w Kokoszkowach, gmina Starogard Gdañski.
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.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 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 1996 r. Nr 13, poz. 74 r. z pón. zm.) Rada
Gminy w Starogardzie Gdañskim, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 185 w Kokoszkowach, gmina Starogard Gdañski.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospo-
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darowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1
przedstawiono na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê zakresu
zawartego w § 3 Uchwa³y Nr XXXX/330/2002 z dnia
25 lutego 2002 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu tj. tymczasowych sposobów zagospodarowania,
urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona
na rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku,
3) poziom posadowienia  wysokoæ posadzki parteru
nad poziomem terenu, licz¹c od najwy¿szego poziomu terenu po obrysie budynku.
§3
Ustalenia dla terenu objêtego planem
1MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca,
 zakaz zabudowy gospodarczej,
b) warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê
dzia³ki 1000 m2 i szerokoci minimum 25 m, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady sytuowania jednego
domu,
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe,
c) kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m,
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40° usytuowane kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do istniej¹cej drogi miejskiej,
 poziom posadowienia: do 60 cm ,
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe,
d) warunki wynikaj¹ce z z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 powierzchnia aktywna przyrodniczo minimum 50%
powierzchni dzia³ki  zagospodarowaæ zieleni¹
ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹, nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
 od strony drogi gminnej lokalizacja jednego rzêdu
drzew wzd³u¿ granicy posesji.
2MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca,
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 zakaz zabudowy gospodarczej,
b) warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1000 m2 i szerokoci minimum 25 m, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady sytuowania jednego domu,
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe,
c) kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m,
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40° usytuowane kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do istniej¹cej drogi miejskiej,
 poziom posadowienia: do 60 cm,
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe,
d) warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 powierzchnia aktywna przyrodniczo minimum 50%
powierzchni dzia³ki  zagospodarowaæ zieleni¹
ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹, nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
 od strony drogi gminnej lokalizacja jednego rzêdu
drzew wzd³u¿ granicy posesji.
3MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca,
 zakaz zabudowy gospodarczej,
b) warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. nale¿y zachowaæ minimaln¹ powierzchniê
dzia³ki 1000 m2 i szerokoci minimum 22 m, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora z zachowaniem zasady sytuowania jednego
domu,
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od
strony drogi dojazdowej przez gara¿e lub wiaty gara¿owe,
c) kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 9,0 m,
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-40° usytuowane kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle do projektowanej drogi dojazdowej,
 poziom posadowienia: do 60 cm,
 gara¿ na maksymalnie 2 samochody osobowe,
d) warunki wynikaj¹ce z z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 powierzchnia aktywna przyrodniczo minimum 50%
powierzchni dzia³ki  zagospodarowaæ zieleni¹
ozdobn¹, w tym zieleni¹ wysok¹, nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
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§4

Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu projektowan¹ ulicê dojazdow¹ 01 KD w³¹czon¹ do istniej¹cej drogi miasta Starogard Gd.
2. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych, wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, s¹ nastêpuj¹ce:
01KD  projektowana ulica dojazdowa zakoñczona zawrotk¹:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m
 zastosowanie pó³przepuszczalnej nawierzchni do
utwardzenia
3. Miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu dzia³ki w iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
4. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do funkcjonowania obszaru planu
§5
Zasady obs³ugi infrastruktury
1. Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cego wodoci¹gu gminnego Dn 90 PCV poprzez projektowany wodoci¹g w istniej¹cej drodze
miejskiej i projektowanej drodze dojazdowej 01KD.
2. Odprowadzenie cieków:
 do projektowanej kanalizacji sanitarnej w istniej¹cej
drodze miejskiej i projektowanej drodze dojazdowej
01 KD, w³¹czenie do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie do gminnej biologicznej
oczyszczalni cieków w miejscowoci Kokoszkowy,
 tymczasowo do zbiorników szczelnych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni.
3. Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów zabudowy mieszkaniowej zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce,
 z terenu drogi dojazdowej bezporednio do gruntu
poprzez zastosowanie pó³przepuszczalnych nawierzchni do ich utwardzenia,
 nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ odprowadzenia wód powierzchniowych z terenu dzia³ek, spowodowanych
deszczami nawalnymi i roztopami pozimowymi pokrywy nie¿nej  zachowanie naturalnego spadku
terenu w kierunku s¹siaduj¹cych terenów rolnych.
4. Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej niskiego cinienia.
5. Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych róde³ ciep³a na paliwo gazowe lub inne niskoemisyjne.
6. Gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie,
wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko, na
podstawie lokalnych przepisów.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
sieci 0,4 kV od istniej¹cej stacji transformatorowej.
§6
1. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  na 0%.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu  w ska-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

li 1:1000 stanowi¹cy za³. graficzny nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
3. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów,
 oznaczenia literowo  cyfrowe terenów o ró¿nym
przeznaczeniu,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 przebieg ci¹gu pieszego wymagany w urz¹dzaniu i
zagospodarowaniu terenu,
 istniej¹ce zadrzewienie  do ochrony i zachowania.
Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu maj¹
charakter informacyjny lub koordynacyjny.
§7
1. 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 Starogard
Gdañski,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Starogard Gdañski.
§8
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszych planów
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91
z dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r.
Nr 18, poz. 129).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1 który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Starogard Gdañski
J. Wierzba

1719
UCHWA£A Nr LIII/1619/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Elbl¹skiej  Op³yw
Mot³awy w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
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Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Elbl¹skiej  Op³yw Mot³awy w miecie Gdañsku obejmuj¹cy czêæ obszaru dzielnicy B³onia, ograniczony:
 od pó³nocy rzek¹ Rozwójk¹,
 od wschodu granic¹ dzia³ki nr 43/2,
 od po³udnia ul. Elbl¹sk¹,
 od zachodu rzek¹ Op³yw Mot³awy.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
006) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
US£UGI
strefa 33  us³ugi
Administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do
obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
PRZEMYS£
strefa 41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecz-

nych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
ZIELEÑ
Strefa 62  zieleñ dostêpna
Parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)
ULICE I DROGI
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg 81,
82, 83
Strefa 82  drogi i ulice zbiorcze
Strefa 83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) zieleñ przywodna  przylegaj¹cy bezporednio do
lustra wody pas rolinnoci o sk³adzie gatunkowym
przystosowanym do stale wilgotnego siedliska (np.
ró¿ne gatunki wierzb, olsza, kruszyna, rolinnoæ zielona ziemno-wodna).
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
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§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

1
1.
2.
3.

Podstawa
odniesienia

Rodzaj funkcji

2
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni sprzeda¿y do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

3

4

5

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6
1,2

2

1000 m
pow. sprzeda¿y

MIN 25

2

4.

Targowiska, hale targowe

5.

Restauracje, kawiarnie, bary

6.

Biura, urzêdy, poczty, banki

7.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

8.

Kocio³y, kaplice

9.

Domy parafialne, domy kultury

10.

Obiekty muzealne i wystawowe

11.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

12.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

13.

Rzemios³o us³ugowe

1000 m
pow. ca³kowitej
100
miejsc konsumpc.

§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
rejon ul. Elbl¹skiej  Op³yw Mot³awy
w miecie Gdañsku NR 1508
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0.15 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
US£UGI  preferowane us³ugi sportu wodnego, turystyki, gastronomii
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. do 12.0 m

MIN 24

2

1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. sk³adowej
100 zatrudn.
2
100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.

MIN 25

7.
8.

9.

10.
11.

MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 4,5

Nie prowadz¹ce
handlu detalicznego

MIN 20
MIN 3
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
1) Zgodnie z § 4 uchwa³y
2) Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji: min. 10 miejsc
postojowych na 100 m2 pow. u¿ytkowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od drogi publicznej 006-83
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cej zieleni przywodnej nad Op³ywem Mot³awy,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
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ludzi zastosowanie przegród zewnêtrznych i stolarki
o zwiêkszonej izolacyjnoci akustycznej
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna
110kV  jak na rysunku planu,
2) teren o wysokim poziomie wód gruntowych,
3) teren zagro¿ony powodzi¹ i podtopieniem
4) teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ul. Elbl¹skiej
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê czasow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek z istniej¹cych wlotów bramowych z ul. Elbl¹skiej
do czasu realizacji tzw. ul. Nowej Wa³owej
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
dostêp do drogi publicznej 006-83, poprzez wspólny wjazd z obszarem 003-41  jak na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
w odniesieniu do linii 110kV obowi¹zuj¹ przepisy
okrelone przez Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 11.08.1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym
dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów
promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107/98 poz. 676)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
zalecany ci¹g pieszy  jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
rejon ul. Elbl¹skiej  Op³yw Op³yw Mot³awy
w miecie Gdañsku NR 1508

1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0.26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê

Poz. 1719

7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Obiekty ma³ej gastronomii, sportu, turystyki i rekreacji: min. 10 miejsc postojowych na 100 m2 pow. u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od drogi publicznej 006-83
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do zagospodarowania na terenie lub do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Zachowanie istniej¹cej zieleni przywodnej i jej uzupe³nienie na pozosta³ym terenie gatunkami rodzimymi
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna
110kV  jak na rysunku planu,
2) teren o wysokim poziomie wód gruntowych,
3) teren zagro¿ony powodzi¹ i podtopieniem.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê czasow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek z istniej¹cych wlotów bramowych z ul. Elbl¹skiej
do czasu realizacji ul. Nowej Wa³owej
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
dostêp do drogi publicznej 006-83, poprzez wspólny wjazd z obszarem 003-41  jak na rysunku planu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
w odniesieniu do linii 110kV obowi¹zuj¹ przepisy
okrelone przez Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 11.08.1998r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym
dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów
promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107/98 poz. 676)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zalecany ci¹g pieszy  jak na rysunku planu,
b) zalecana dominanta kompozycyjna  jak na rysunku planu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
rejon ul. Elbl¹skiej  Op³yw Op³yw Mot³awy
w miecie Gdañsku NR 1508
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1.25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, azyle dla zwierz¹t, hodowle psów.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. do 12.0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od drogi publicznej 006-83 i 004-82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cej zieleni przywodnej nad Rozwójk¹,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi zastosowanie przegród zewnêtrznych i stolarki o zwiêkszonej izolacyjnoci akustycznej
3) wprowadzenie szpaleru drzew odpornych na zanieczyszczenia powietrza wzd³u¿ ul. Elbl¹skiej
4) powierzchnia biologicznie czynna poza liniami zabudowy 80%
5) wody opadowe z terenów utwardzonych nale¿y
podczyciæ przed odprowadzeniem do odbiornika
do parametrów okrelonych w przepisach szczególnych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna
110kV  jak na rysunku planu,
2) teren o wysokim poziomie wód gruntowych,
3) pó³nocna czêæ terenu zagro¿ona powodzi¹ i podtopieniem
4) teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ul. Elbl¹skiej
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

14.

15.
16.
17.
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Dopuszcza siê czasow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek z istniej¹cych wlotów bramowych z ul. Elbl¹skiej
do czasu realizacji ul. Nowej Wa³owej
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) udostêpnienie dostêpu do drogi publicznej 00683 dla obszarów 001-33 i 002-62  jak na rysunku planu,
b) budynki zaznaczone na rysunku planu do likwidacji
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
w odniesieniu do linii 110kV obowi¹zuj¹ przepisy
okrelone przez Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 11.08.1998r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym
dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów
promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107/98 poz. 676)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
a) zaleca siê podniesienie rzêdnej terenu,
b) zalecane podzia³y parcelacyjne jak na rysunku
planu
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 004 2. POWIERZCHNIA 0.41 ha.
3. ULICA LUB DROGA DOJAZDOWA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z 2/2, tzw. Nowa Wa³owa
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
chodnik dwustronny, trasa rowerowa g³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rys. planu, nie mniej ni¿ 42.0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej,
2) pozostawienie w wietle mostu nad Rozwójk¹ pasa
terenu obejmuj¹cego przynajmniej obecny zasiêg rolinnoci przywodnej bez przeszkód terenowych
3) wody opadowe z terenów utwardzonych nale¿y podczyciæ przed odprowadzeniem do odbiornika do parametrów okrelonych w przepisach szczególnych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren zagro¿ony powodzi¹ i podtopieniem

Dziennik Urzêdowy
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) skrzy¿owanie z ul. Elbl¹sk¹ (006-083) skrzy¿owanie skanalizowane o pe³nych relacjach,
c) obs³uga terenu 005-41 w odleg³oci nie mniej
ni¿ 75 m od skrzy¿owania z Elbl¹sk¹, na prawy
skrêt, jak na rys. planu
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) obs³uga terenu 005-41 od ul. Elbl¹skiej mo¿liwa
z dzia³ki s¹siedniej (poza granicami planu)
b) zalecana trasa rowerowa typu- jednostronna
dwukierunkowa, odseparowana od chodnika:
preferowany ¿ywop³ot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
rejon ul. Elbl¹skiej  Op³yw Op³yw Mot³awy
w miecie Gdañsku NR 1508
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0.16 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy -nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. do 12.0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od drogi publicznej 004-82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cej zieleni przywodnej nad Rozwójk¹,

12.

13.

14.

15.
16.
17.

2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi zastosowanie przegród zewnêtrznych i stolarki o zwiêkszonej izolacyjnoci akustycznej
3) powierzchnia biologicznie czynna poza liniami zabudowy 80%
4) wody opadowe z terenów utwardzonych nale¿y
podczyciæ przed odprowadzeniem do odbiornika
do parametrów okrelonych w przepisach szczególnych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren o wysokim poziomie wód gruntowych
2) teren zagro¿ony powodzi¹ i podtopieniem
3) teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ul. Elbl¹skiej
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê czasow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki z istniej¹cych wlotów bramowych z ul. Elbl¹skiej
do czasu realizacji ul. Nowej Wa³owej
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) obs³uga terenu od ul. Elbl¹skiej mo¿liwa z dzia³ki s¹siedniej (poza granicami planu)
b) zaleca siê podniesienie rzêdnej terenu
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 0.72 ha.
3. ULICA LUB DROGA DOJAZDOWA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr Strefy 83
ul. Elbl¹ska  Ulica g³ówna G 2/2,
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, Vp= 60km/h
szer. pasa ruchu  3.5m, chodnik jednostronny, trasa
rowerowa g³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rys. planu, nie mniej ni¿ 40.0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji
deszczowej
2) wody opadowe z terenów utwardzonych nale¿y podczyciæ przed odprowadzeniem do odbiornika do parametrów okrelonych w przepisach szczególnych
3) zachowanie istniej¹cego skwerka zielonego po po³udniowej stronie ul. Elbl¹skiej
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) ul. Elbl¹ska pe³ni funkcjê wa³u przeciwpowodziowego
2) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna
110kV  jak na rysunku planu
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê czasow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek z istniej¹cych wlotów bramowych do czasu realizacji ul. Nowej Wa³owej
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) skrzy¿owanie z ul. Nowa Wa³owa (004-082) skrzy¿owanie skanalizowane o pe³nych relacjach,
c) droga dla rowerów jednostronna dwukierunkowa, po po³udniowej stronie ulicy,
d) obs³uga terenów przyleg³ych do ul. Elbl¹skiej po
realizacji ulic 004-82 poprzez wjazdy jak na rys.
planu, w odleg³ociach nie mniejszych ni¿ 75 m
od skrzy¿owania z ul. Now¹ Wa³ow¹ na prawy skrêt
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
w odniesieniu do linii 110kV obowi¹zuj¹ przepisy
okrelone przez Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 11.08.1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym
dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów
promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107/98 poz. 676)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
zaleca siê odseparowanie chodnika od trasy rowerowej: preferowany ¿ywop³ot
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Elbl¹skiej
 Op³yw Op³yw Mot³awy w miecie Gdañsku, w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) przeznaczenia wg klasyfikacji strefowej,
4) Llnie zabudowy nieprzekraczalne,
5) wjazdy na posesje,
6) cie¿ki rowerowe,
7) budynki do likwidacji,
8) szpaler zieleni wysokiej,
9) zieleñ przywodn¹ do zachowania.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Trac¹ moc, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r., poz. 102),
2) Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania
Przestrzennego Rudniki  B³onia, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr VIII/75/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
17 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 29 z dnia
29 listopada 1994 r., poz. 150).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1720
UCHWA£A Nr LXV/652/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art. 118 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.155,
poz. 1014 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê:
1. Zasady udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, co stanowi Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, co stanowi Za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Wzór umowy na udzielenie dotacji, co stanowi Za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XL/420/2001 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie udzielania
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

* Za³¹czników Nr 2 i 3 nie publikuje siê.
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXV/652/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
Zasady udzielania dotacji
Czêæ pierwsza  Przyznawanie dotacji
1. Przez dotacje nale¿y rozumieæ mo¿liwoæ wspó³finansowania przez Zarz¹d Miasta projektów zg³oszonych
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, realizuj¹cych cele publiczne Gminy Miasto
Lêbork okrelone w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591).
2. Dotacje z bud¿etu miasta projektów i zadañ realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych s¹ pomoc¹ finansow¹.
3. W bud¿ecie miasta Lêborka na ka¿dy rok kalendarzowy bêd¹ wydzielane rodki finansowe przeznaczone
na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych.
4. Z wnioskiem o dotacjê mog¹ wystêpowaæ podmioty
nie zaliczane do sektora finansów publicznych, które
nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku i realizuj¹ cele publiczne Gminy Miasto Lêbork.
5. Ka¿dy wniosek o dotacjê musi byæ cile okrelony
przez wskazanie indywidualnie oznaczonego projektu
lub zadania oraz ca³oci kosztów finansowych, w tym
kwoty dotacji z bud¿etu miasta Lêborka.
W celu weryfikacji i opiniowania wniosków powo³uje
siê Komisjê Opiniuj¹c¹, któr¹ tworz¹ przedstawiciele Zarz¹du Miasta oraz Komisji Rady Miejskiej w Lêborku powo³ani do koñca kadencji Rady w sk³adzie:
 Maciej Szreder  przewodnicz¹cy
 Bogumi³a Borkowska  cz³onek
 Henryk Leszczyk  cz³onek
 Halina £ukian  cz³onek
 Tadeusz Pauch  cz³onek
 Adam Stenka  cz³onek
 Roman Rymanowski  cz³onek
 Tadeusz Piechowski  sekretarz
7. Wspó³finansowanie w formie dotacji na jeden projekt nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 90% ca³kowitych
jego kosztów.
8. Zarz¹d Miasta przyznaje dotacje poszczególnym podmiotom kieruj¹c siê opiniami wydanymi przez Komisjê Opiniuj¹c¹ Dotacje.
9. Podmioty, ubiegaj¹ce siê o dotacje sk³adaj¹:
a) wniosek zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
b) inne dokumenty dotycz¹ce wnioskowanego projektu lub podmiotu na pisemn¹ probê Komisji.
10. Komisja Opiniuj¹ca Dotacje stwierdza zgodnoæ wniosków z wymogami uchwa³y. W terminie do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca przedstawia Zarz¹dowi Miasta propozycje udzielenia dotacji konkretnym podmiotom.

11. Zarz¹d Miasta podejmuje decyzje w sprawie wyboru
projektów i udzielania dotacji w oparciu o przed³o¿one opinie Komisji wed³ug zasad zawartych w ustawie
o finansach publicznych. O decyzji Zarz¹du Miasta
wszystkie podmioty, które z³o¿y³y wnioski o dotacjê
zostan¹ poinformowane w formie pisemnej.
12. Sposób i terminy przekazania dotacji wskazanemu
przez Zarz¹d Miasta podmiotowi i ich rozliczanie okrela umowa o dofinansowanie, zawarta pomiêdzy upowa¿nionymi przedstawicielami stron podejmuj¹cych
wspó³pracê.
13. Dotacje przyznawane s¹ maksymalnie na jeden rok
kalendarzowy.
14. Wykaz podmiotów ubiegaj¹cych siê o udzielenie dotacji wywiesza siê na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Lêborku z podaniem wysokoci dotacji oraz
ich celu.
Czêæ druga  kontrola wykorzystania
i rozliczenia udzielonych dotacji
1. Podmioty, które otrzyma³y dotacje s¹ zobowi¹zane do
z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny zawieraæ w szczególnoci:
a) informacje o przebiegu wykonania projektu z ocen¹
skutecznoci zak³adanych celów,
b) szczegó³owe rozliczenie finansowe,
c) zestawienie rachunków,
d) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z
Ustaw¹ o Zamówieniach Publicznych,
e) potwierdzone kserokopie opisanych rachunków.
3. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych dotacji i zrealizowanych zadañ Komisja Opiniuj¹ca Dotacje przedk³ada Zarz¹dowi Miasta nie póniej ani¿eli do koñca stycznia roku nastêpuj¹cego, po roku w którym przyznano
dotacjê.
4. Niewykorzystane kwoty z dotacji musz¹ byæ zwrócone
na konto Urzêdu Miejskiego w ci¹gu 14 dni od daty
okrelonej w umowie, jako termin zakoñczenia realizacji projektu.
5. W razie stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji na inny cel, przekazana dotacja podlega bezzw³ocznemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania dotacji podmiotom przyjmuj¹cym dotacje.
6. Informacja z rozliczenia udzielonych dotacji zostanie
podana do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
7. Podmiotom, które nie wykona³y i nie rozliczy³y siê z
podjêtych zobowi¹zañ w okrelonym w umowie terminie, przez okres 2-letni, nie udziela siê nowych dotacji.

1721
UCHWA£A Nr XLVI/801/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 9 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. Nr 142,
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poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002 r. ;
Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r. ) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy ¯ukowo w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr XXIII/230/96 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia zmian
do Statutu Gminy ¯ukowo.
2. Uchwa³a Nr XXV/249/96 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad przygotowywania i przedk³adania uchwa³ pod obrady Rady
stanowi¹ce za³¹cznik nr 9 do Statutu Gminy ¯ukowo.
3. Uchwa³a Nr XXXVII/359/97 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 23 wrzenia 1997 r. w sprawie zmian do
Statutu Gminy ¯ukowo.
4. Uchwa³a Nr XLVIII/486/98 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmian do Statutu
Gminy ¯ukowo.
5. Uchwa³a Nr II/7/98 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia
7 listopada 1998 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy ¯ukowo.
6. Uchwa³a Nr VI/35/99 Rady Miejskiej w ¯ukowo z dnia
29 stycznia 1999 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy ¯ukowo.
7. Uchwa³a Nr IX/112/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia
30 marca 1999 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy
¯ukowo.
8. Uchwa³a Nr XIII/184/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian do Statutu
Gminy ¯ukowo.
9. Uchwa³a Nr XIII/185/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian do Statutu
Gminy ¯ukowo.
10. Uchwa³a Nr XV/213/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 18 padziernika 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w ¯ukowie stanowi¹cego za³¹cznik Nr 7 do Statutu Gminy
¯ukowo.
11. Uchwa³a Nr XIX/297/2000 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zmian do Statutu
Gminy ¯ukowo.
12. Uchwa³a Nr XXIV/382/2000 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian do
Statutu Gminy ¯ukowo.
13. Uchwa³a Nr XXXIV/491/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
14. Uchwa³a Nr XXXIV/506/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy ¯ukowo.
15. Uchwa³a Nr XXXV/531/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
16. Uchwa³a Nr XL/596/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy ¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i dotyczy kadencji Rady 2002-2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
Za³¹czniki
do uchwa³y Nr XLVI/801/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
STATUT GMINY ¯UKOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut Gminy okrela:
1) ustrój Gminy ¯ukowo zwanej dalej Gmin¹,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady, Komisji
Rady i Burmistrza,
3) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
4) zasady dostêpu do informacji publicznej.
§2
1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego.
2. Mieszkañcy Gminy ¯ukowo stanowi¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
4. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
5. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
6. Siedzib¹ Gminy jest miasto ¯ukowo.
7. Obowi¹zuje nazwa: Gmina ¯ukowo.
8. Herbem Gminy ¯ukowo jest herb miasta ¯ukowo 
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do Statutu.
II. CELE I ZADANIA GMINY
§3
Celem Gminy jest:
1) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
2) tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego
rozwoju Gminy,
3) umo¿liwianie mieszkañcom pe³nego uczestnictwa w
¿yciu wspólnoty,
w tym udzia³ w referendach, konsultacjach i poprzez
swoje organy,
4) dzia³anie na rzecz wspierania i upowszechniania idei
samorz¹dowej wród mieszkañców Gminy, w tym
zw³aszcza wród m³odzie¿y.
§4
1. Dla realizacji celów okrelonych w § 3 Gmina wykonuje nastêpuj¹ce zadania:
1) w³asne,
2) zlecone z zakresu administracji rz¹dowej a tak¿e z
zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów 
na³o¿one na Gminê przez ustawy,
3) zlecone przez administracjê rz¹dow¹ w drodze porozumienia,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

4) z zakresu w³aciwoci powiatu i województwa, na
podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Gmina otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zadañ wymienionych w punkcie 1 ppkt 2), 3) i 4), od administracji rz¹dowej lub jednostek samorz¹du terytorialnego  wed³ug zasad i w
terminach okrelonych odpowiednio w ustawach lub
porozumieniach.
W celu wykonywania zadañ, o których mowa w punkcie 1, Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne a
tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z
organizacjami pozarz¹dowymi.
Gmina oraz inna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej, wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnych ustawach.
Dla wykonania zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci realizacyjne Gminy  mo¿na wykonywaæ
te zadania w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Gmina mo¿e udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej, innym jednostkom samorz¹du terytorialnego,
zwi¹zkom miêdzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorz¹du terytorialnego  na podstawie
uchwa³ Rady.
Gmina mo¿e otrzymaæ pomoc, w tym pomoc finansow¹, od innych jednostek samorz¹du terytorialnego,
zwi¹zków miêdzygminnych oraz stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego  na podstawie uchwa³
Rady.
§5

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y w szczególnoci:
zapewnienie ³adu przestrzennego, prawid³owej gospodarki nieruchomociami,
dzia³anie na rzecz ochrony rodowiska i przyrody oraz
prawid³owej gospodarki wodnej,
utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
wspó³dzia³anie przy organizacji ruchu drogowego,
budowanie i konserwowanie instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz zaopatrywanie w wodê,
utrzymanie czystoci i porz¹dku w Gminie oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
zapewnienie miejsca na wywóz mieci oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
wspó³dzia³anie przy zapewnieniu lokalnego transportu
zbiorowego,
zapewnienie ochrony zdrowia oraz pomocy spo³ecznej,
utrzymanie gminnego budownictwa mieszkaniowego, gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
prowadzenie szkó³ podstawowych i gimnazjów,
upowszechnianie kultury w tym prowadzenie biblioteki gminnej i wspieranie innych placówek upowszechniania kultury,
rozwijanie kultury fizycznej i turystyki w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
zapewnienie warunków do rozwoju handlu,
prowadzenie zadrzewieñ i pielêgnowanie zieleni,
organizowanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych,

17) zapewnienie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli,
18) zapewnienie ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
19) prowadzenie polityki prorodzinnej, w tym adresowanej do rodzin z problemem alkoholowym,
20) promocja Gminy w tym upowszechnienie idei samorz¹dowej,
21) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
22) wspó³praca ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
§6
Zadaniami u¿ytecznoci publicznej s¹ zadania w³asne
Gminy okrelone w § 5 Statutu, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
§7
1. Osobom szczególnie zas³u¿onym dla Gminy, Rada
mo¿e nadaæ Honorowe Obywatelstwo.
2. Regulamin Honorowego Obywatelstwa stanowi za³¹cznik nr 2* do Statutu.
III. GMINA I JEJ ORGANY
§8
1. Organami Gminy s¹:
1) Rada Miejska zwana dalej Rad¹,
2) Burmistrz Gminy zwany dalej Burmistrzem,
A  RADA MIEJSKA
§9
Od dnia wyborów w 2002 r., ustawowy sk³ad Rady
wyniesie 21 radnych.
§ 10
Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
§ 11
Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
§ 12
Rada dzia³a:
1) na sesjach,
2) poprzez swoje komisje,
3) przez Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y.
§ 13
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ
z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie  na wniosek burmistrza
 skarbnika, sekretarza oraz kierownika i zastêpcê kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
4) uchwalanie bud¿etu, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium
z tego tytu³u,
* Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do wykorzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Burmistrz mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz z zakresu w³aciwoci powiatu i w³aciwoci województwa,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³dzia³ania z
innymi samorz¹dami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu, nazw ulic
i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie o innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
B  SESJE RADY
§ 14
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji, w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
ca³ego kraju.
§ 15
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady  do czasu wyboru przewodnicz¹cego Rady  prowadzi najstarszy wiekiem
radny, obecny na sesji.
§ 16
Na pierwszym posiedzeniu radni:
1) sk³adaj¹ lubowanie  przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu,
2) wybieraj¹ ze swego grona:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) dwóch wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§ 17
Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy lub pod jego nieobecnoæ upowa¿niony, przez Przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cy.
§ 18
1. Sesje Rady zwo³ywane s¹:
1) w terminach ustalonych w planie pracy Rady  nie
rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce,
2) w terminie okrelonym przez Przewodnicz¹cego
Rady,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
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2. Sesje nale¿y zwo³aæ w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków, o których mowa w punktach 3 i 4  § 18.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
oraz nie przewidziane w planie ale zwo³ane w zwyk³ym
trybie.
§ 19
1. Termin sesji, porz¹dek obrad oraz materia³y z ni¹ zwi¹zane przekazywane s¹ radnym:
1) na 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji,
2) natychmiast po podjêciu decyzji o zwo³aniu sesji
nadzwyczajnej.
3) na 14 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji powiêconej
uchwalaniu bud¿etu i sprawozdaniu z wykonywania bud¿etu.
2. Podaje siê do publicznej wiadomoci: termin, miejsce
i planowany program obrad  w formie og³oszenia na
tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Gminy
1) na 5 dni przed dat¹ sesji,
2) zaraz po podjêciu decyzji o sesji nadzwyczajnej.
§ 20
1. W obradach Rady uczestnicz¹:
1) radni z prawem zabierania g³osu i z prawem udzia³u
w g³osowaniu,
2) Sekretarz i Skarbnik Gminy
3) Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych
4) zobowi¹zani pracownicy Urzêdu oraz kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych
5) inne osoby zapraszane przez Przewodnicz¹cego
Rady lub Burmistrza.
2. Osoby wymienione w podpunktach od 2 do 5, uczestnicz¹ w sesji z prawem zabierania g³osu ale bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
3. G³osu udziela Przewodnicz¹cy Rady lub wiceprzewodnicz¹cy prowadz¹cy obrady.
§ 21
1. Posiedzenia Rady s¹ jawne.
2. Sesje Rady mog¹ byæ tajne w przypadkach okrelonych ustawami.
3. Wszystkie posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
4. Protoko³y przechowywane s¹ w biurze ds. Rady i dostêpne dla wszystkich zainteresowanych, z wyj¹tkiem
protoko³u z posiedzenia tajnego dostêpnego wy³¹cznie dla radnych i Burmistrza.
§ 22
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Na przygotowanie sesji sk³ada siê:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) dostarczenie radnym materia³ów z projektami
uchwa³.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub wyznaczony
wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 23
Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza, ustala listê osób zapraszanych na sesjê.
§ 24
Burmistrz obowi¹zany jest do udzielania pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
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§ 25
Przebieg sesji mo¿e obserwowaæ publicznoæ.

§ 33

Rada mo¿e rozpocz¹æ i prowadziæ obrady tylko w obecnoci co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) zakoñczenia dyskusji,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie.

§ 28

§ 34

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady
lub wyznaczony wiceprzewodnicz¹cy.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu formu³y:
Otwieram  numer  sesjê Rady Miejskiej w ¯ukowie.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza, na
podstawie listy obecnoci, prawomocnoæ obrad 
zgodnie z § 27 Statutu

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê i rozpoczyna procedurê g³osowania.

§ 29

§ 36

Nastêpnie Przewodnicz¹cy pyta o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Burmistrza w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z
obrad tej sesji.

§ 31

§ 37

§ 26
1. Zasad¹ jest, ¿e sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego b¹d radnego, Rada
mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
§ 27

§ 30

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Porz¹dek obrad obejmuje:
przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
informacja Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie miêdzysesyjnym,
interpelacje i zapytania radnych,
sprawy so³eckie,
rozpatrzenie projektów i przeg³osowanie uchwa³,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
wolne wnioski.
§ 32

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
3. Nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
6. Przewodnicz¹cy czuwa nad tematem, form¹ i czasem
trwania wyst¹pieñ.
7. Przewodnicz¹cy mo¿e przywo³aæ do porz¹dku zarówno radnego jak i inne osoby uczestnicz¹ce w sesji.
8. Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
9. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym
osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 35
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê i wypowiada formu³ê Zamykam  numer 
sesjê Rady Miejskiej w ¯ukowie.

1. Protokó³ musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji musi w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia  z uwzglêdnieniem iloci posiedzeñ,
2) imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
3) numery uchwa³,
4) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
5) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
6) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej
sesji,
7) porz¹dek obrad,
8) przebieg obrad, w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
lub ich streszczenie, tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków i odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
9) przebieg g³osowania z podaniem g³osów za,
przeciw i wstrzymuj¹cych siê oraz g³osów niewa¿nych,
10) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego,
11) podpis Przewodnicz¹cego Rady i protokolanta.
§ 38
Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cym numerom sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
§ 39
1. Po sporz¹dzeniu protoko³u ale nie póniej ni¿ na naj-
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bli¿szej sesji, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u.
2. O uwzglêdnieniu poprawek i uzupe³nieñ decyduje Przewodnicz¹cy rady po przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
3. Je¿eli wniosek o poprawkê lub uzupe³nienie nie zostanie uwzglêdniony przez Przewodnicz¹cego  radny
wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do rady.
4. Rada rozpatrzy sprzeciw przed przyjêciem protoko³u z
poprzedniej sesji.

4) treæ uchwa³y  postanowienia merytoryczne,
5) w razie potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
6) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y i na który nak³ada siê odpowiedzialnoæ
za jej wykonanie,
7) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej obowi¹zywania.
2. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub
Wiceprzewodnicz¹cy prowadz¹cy obrady.

§ 40

§ 46

1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty projektów
uchwa³, usprawiedliwienie osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Protokó³ z sesji sporz¹dza wyznaczony pracownik, w
terminie 7 dni od dnia zakoñczenia sesji i udostêpni¹
go radnym w Biurze Rady.

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.

§ 41
1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Urzêdu,
obs³uguj¹cy Biuro Rady.
2. Pracownik Biura Rady w sprawach merytorycznych
podlega Przewodnicz¹cemu Rady.
C  PRZEPISY GMINNE  UCHWA£Y
§ 42
Rada na sesji podejmuje:
1. Uchwa³y.
2. Rezolucje i apele  zawieraj¹ce niewi¹¿¹ce wezwania
do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy lub
zadania.
3. Owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko Rady w okrelonej sprawie.
4. Wnioski:
1) formalne,
2) stanowi¹ce wskazówki dla dzia³añ Burmistrza.
§ 43
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Zasada zawarta w punkcie 1 obowi¹zuje przy przeg³osowaniu rezolucji, apeli, owiadczeñ i wniosków sk³adanych w imieniu Rady.
§ 44
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
1) Burmistrz
2) Komisje Rady
3) Grupa radnych w liczbie co najmniej 5-u.
4) Skarbnik i Sekretarz
5) Kierownicy Referatów.
2. Inicjatywa podejmowana przez osoby wymienione w
ppkt 4) i 5) wymaga akceptacji Burmistrza.
§ 45
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) oznaczenie organu wydaj¹cego uchwa³ê,
2) datê, tytu³ i kolejny numer,
3) podstawê prawn¹,

§ 47
1. Pracownik Biura Rady ewidencjonuje orygina³y uchwa³
w rejestrze uchwa³ i przechowuje je wraz z protoko³ami sesji rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci, zale¿nie od ich treci.
§ 48
Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 49
1. Burmistrz przedk³ada wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne uchwa³y objête nadzorem Izby  w
terminie 7 dni od daty ich podjêcia.
§ 50
1. W g³osowaniach bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
2. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
3. Na wniosek radnego, Rada mo¿e zadecydowaæ o g³osowaniu imiennym.
4. W g³osowaniu jawnym za oddane g³osy uznaje siê te,
które oddano za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 51
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych w ustawie.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania a g³osowanie
przeprowadza wybrana z Rady Komisja Skrutacyjna
z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Protoko³y Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 52
Zanim wniosek zostanie poddany g³osowaniu, musi
byæ jasny i zrozumia³y dla g³osuj¹cych.

Dziennik Urzêdowy
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1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza wiêcej g³osów za
ni¿ przeciw.
2. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê.

4) kieruje obs³ug¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowania nad projektami uchwa³, rezolucji, apeli, owiadczeñ i wniosków,
6) podpisuje uchwa³y Rady i inne akty podjête przez
Radê,
7) kieruje obs³ug¹ biurow¹ Rady,
8) reprezentuje Radê na zewn¹trz,
9) sk³ada Radzie sprawozdanie z rocznego okresu jej
pracy na sesji grudniowej. Rada przyjmuje sprawozdanie w formie g³osowania,
10) zasiêga opinii zebrania wiejskiego (rady osiedla) w
sprawach projektów uchwa³ dotycz¹cych so³ectwa/
osiedla,
11) zasiêga opinii Komisji sta³ych w sprawach projektów uchwa³ przygotowanych pod obrady Rady w
zakresie w³aciwym dla Komisji.
3. Przewodnicz¹cego Rady oraz Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, radni wybieraj¹ ze swego grona, bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady nastêpuje na wniosek, co najmniej 1 ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w punkcie 3.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.

§ 56

E  RADNI

§ 53
W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
§ 54
Ustala siê nastêpuj¹c¹ kolejnoæ g³osowania:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y,
2) g³osowanie wniosku o odes³anie projektu uchwa³y do
komisji,
3) g³osowanie poprawek, przy czym w pierwszej kolejnoci nale¿y g³osowaæ poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach  w przypadku przeg³osowania poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki nie poddaje siê ich g³osowaniu,
4) g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 55

Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.

Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie  zgodnie z zapisem ustawy.

§ 57

§ 60

1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej.

D  PRZEWODNICZ¥CY
RADY I WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
§ 58
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest organizowanie
pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad porz¹dkiem na sesjach,

§ 59

§ 61
Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich
organizacjami a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane
przez mieszkañców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia. Nie jest jednak zwi¹zany
instrukcjami wyborców.
§ 62
Radny obowi¹zany jest do brania udzia³u w pracach
Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 63
Radny mo¿e byæ wybrany do dwóch Komisji sta³ych.
§ 64
Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniach Komisji, do
których nie jest wybrany. Mo¿e tam zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 65
Obowi¹zkiem radnego jest uczestnictwo w pracach
rady so³eckiej lub osiedlowej.
§ 66
1. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy
w Urzêdzie Gminy w ¯ukowie.
2. Radny nie mo¿e pe³niæ w Gminie ¯ukowo funkcji kie-
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rownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.
3. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu, osoba wybrana na radnego, która wykonuje pracê w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Gminy w ¯ukowie
lub wykonuje funkcjê kierownika lub jego zastêpcy
w jednostce organizacyjnej Gminy ¯ukowo  obowi¹zana jest z³o¿yæ wniosek o urlop bezp³atny w terminie
7 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów.
4. Radny, o którym mowa w punkcie 3 otrzymuje urlop
bezp³atny na okres sprawowania mandatu oraz trzech
miesiêcy po jego wyganiêciu.
5. Nie z³o¿enie wniosku, o którym mowa w punkcie 3 równoznaczne jest ze zrzeczeniem siê mandatu.
§ 67
Radny nie mo¿e wykonywaæ pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Burmistrzem tej Gminy.
§ 68
Radny nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu.
§ 69
Radny nie mo¿e powo³ywaæ siê na swój mandat
w zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami.
§ 70

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

na dwa miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad gmin.
3. W przypadku naruszenia powy¿szych terminów radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia owiadczenia.
4. Podanie nieprawdy w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym powoduje odpowiedzialnoæ karn¹.
§ 75
W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu, radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 76
Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady.
§ 77
Radnemu przys³uguje zwolnienie od pracy zawodowej
w celu brania udzia³u w pracach organów Gminy.
§ 78
Na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady, radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
§ 79
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie,
ani w Komisji  je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 80

Radny nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy ¯ukowo a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem
czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.

Mandatu radnego Gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego.

§ 71

§ 81

Radny nie mo¿e byæ cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikiem handlowym spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych
osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ gminne osoby prawne.
§ 72
Radny nie mo¿e posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ gminne osoby prawne.
§ 73
Naruszenie przez radnego obowi¹zków okrelonych w
§ 70, 71 i 72 Statutu (art. 24f ustawy o samorz¹dzie gminnym) powoduje odpowiedzialnoæ regulaminow¹ oraz
utratê w danym roku prawa do diety.
§ 74
1. Radny jest obowi¹zany z³o¿yæ w terminie trzydziestu
dni od dnia objêcia mandatu, owiadczenie o swoim
stanie maj¹tkowym, zawieraj¹ce tak¿e informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹
ma³¿eñsk¹  wed³ug wzoru formularza okrelonego
przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Kolejne owiadczenia radny sk³ada co roku do 31 marca, wed³ug stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz

Skutki nieobecnoci radnego na sesji Rady lub posiedzeniu Komisji, której radny jest cz³onkiem a tak¿e opuszczenia posiedzenia Rady lub jej organu przed zakoñczeniem obrad  reguluje uchwa³a, o której mowa w § 78.
§ 82
Radni mog¹ tworzyæ Kluby radnych.
§ 83
1. Radni  w liczbie co najmniej 5 mog¹ tworzyæ Klub
radnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego Klubu.
3. Cz³onkowie Klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego, który organizuje pracê Klubu i reprezentuje
go przed organami.
4. O utworzeniu Klubu jego przewodnicz¹cy powiadamia
Radê na najbli¿szej sesji, przedstawiaj¹c jego sk³ad.
5. Klub mo¿e postanowiæ o wykluczeniu radnego z Klubu.
F  KOMISJE RADY
§ 84
Rada powo³uje ze swojego grona Komisje sta³e i dorane.
§ 85
Rada powo³uje nastêpuj¹ce Komisje sta³e:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rewizyjn¹ sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Bud¿etow¹ sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Komunaln¹ sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Roln¹ sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Ochrony Zdrowia sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Ochrony rodowiska Porz¹dku Publicznego sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Owiaty i Kultury sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Statutowo-regulaminow¹ sk³adaj¹c¹ siê z 3 cz³onków,
Przetargow¹ sk³adaj¹c¹ siê z 5 cz³onków,
Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji sk³adaj¹c¹ siê z
5 cz³onków.

§ 93
1. Przedmiot dzia³ania oraz tryb pracy ka¿dej komisji okrela odrêbny regulamin uchwalony przez Radê w terminie dwóch miesiêcy od dnia powo³ania Komisji.
2. Do tego czasu Komisja dzia³a na podstawie dotychczasowego regulaminu  z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przedmiot dzia³ania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela Statut.
§ 94

Rada mo¿e powo³aæ komisje dorane, okrelaj¹c ich
cele i zakres dzia³ania.

Rada Powo³uje Komisjê Rewizyjn¹, która w imieniu
Rady kontroluje dzia³alnoæ:
1) Burmistrza,
2) gminnych jednostek organizacyjnych,
3) jednostek pomocniczych Gminy.

§ 87

§ 95

§ 86

Rada wybiera przewodnicz¹cych oraz cz³onków poszczególnych Komisji.
§ 88
Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej Komisji Sta³ej.
§ 89
1. W pracach Komisji mog¹ braæ udzia³ bez prawa do g³osowania:
1) radni nie bêd¹cy cz³onkami Komisji,
2) osoby zaproszone.
2. Posiedzenia Komisji s¹ jawne.
§ 90
Do zadañ Komisji Sta³ych nale¿y w szczególnoci:
1) opiniowanie projektów uchwa³, zarz¹dzeñ i innych
materia³ów przygotowanych pod obrady Rady lub dla
Burmistrza, w terminie nie przekraczaj¹cym 7 dni od
daty z³o¿enia projektu,
2) opiniowanie pracy Burmistrza w zakresie w³aciwym
dla Komisji oraz przedstawianie wniosków Radzie,
3) przedk³adanie Radzie dwa razy do roku sprawozdania
ze swej dzia³alnoci,
4) wykonywanie innych zadañ zleconych przez Radê.

Komisja kontroluje dzia³alnoæ pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
§ 96
Komisja, kontroluj¹c dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek
organizacyjnych bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu.
§ 97
Komisja Rewizyjna sk³ada siê z:
1) Przewodnicz¹cego,
2) Cz³onków w liczbie 4.
§ 98
W sk³ad Komisji wchodz¹ przedstawiciele wszystkich
Klubów.
§ 99
W sk³ad Komisji nie mog¹ wchodziæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

§ 91

§ 100

1. Komisje Rady pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy:
1) po uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady,
2) na wniosek co najmniej 1/2 sk³adu Komisji.
3. Przewodnicz¹cy Komisji, informuje jej cz³onków o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia, co najmniej 3
dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie Komisji jest protoko³owane.
5. Odpisy protoko³ów lub wyci¹gi z nich przekazywane
s¹ Przewodnicz¹cemu Rady celem nadania dalszego
biegu wnioskom tam zawartym.
6. O sposobie realizacji wniosków, adresaci winni powiadomiæ przewodnicz¹cego Komisji w terminie 14 dni
od ich z³o¿enia.

1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada  na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. O wy³¹czeniu cz³onków Komisji Rewizyjnej decyduje
Przewodnicz¹cy Rady  na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê od decyzji na pimie do Rady w terminie 7 dni od dnia powziêcia wiadomoci o treci decyzji wy³¹czaj¹cej.

§ 92
Opinie i wnioski Komisji uchwalone s¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.

§ 101
1. Komisja Rewizyjna wystêpuje z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi.
2. Wniosek Komisji podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
3. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada powy¿szy wniosek na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 14 dni
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od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy.
§ 102
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole:
1) na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radê,
2) na zlecenie Rady.
§ 103
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ jego dzia³añ,
2) problemowe  obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
3) sprawdzaj¹ce  w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§ 104
1. Kontrole przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie zebranych dowodów.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem a w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych
oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
§ 105
1. Kontroli dokonuj¹, w imieniu Komisji, zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci miêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole przeprowadza siê na podstawie pisemnego
upowa¿nienia, wydanego przez przewodnicz¹cego Komisji, okrelaj¹cego:
1) kontrolowany podmiot,
2) kontrolowany przedmiot,
3) zakres kontroli,
4) osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli.
4. Przed przyst¹pieniem do kontroli nale¿y okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienie oraz
dokumenty to¿samoci.
§ 106
Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany
jest:
1) zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli,
2) przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i
niezbêdne materia³y,
3) udostêpniaæ obiekty i pomieszczenia kontrolowanego
podmiotu.
§ 107
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
§ 108
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w terminie jednego miesi¹ca od daty jej zakoñczenia
protokó³ pokontrolny.
2. Protokó³ obejmuje:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych w tym
 wnioski kontroli i propozycje usuniêcia nieprawid³owoci,
 dowody potwierdzaj¹ce ustalenie,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych
9) podpis kierownika kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e, w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu do podpisu protoko³u, z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi
dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
4. Protokó³ po podpisaniu otrzymuj¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej,
3) Kierownik kontrolowanego podmiotu,
4) Burmistrz.
§ 109
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym:
1) organy cigania,
2) kierownika kontrolowanej jednostki,
3) Burmistrza,
4) Przewodnicz¹cego Rady.
2. Zawiadamiaj¹cy musi wskazaæ dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
§ 110
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy, który zawiera:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
2. Plan pracy powinien byæ zatwierdzony do 31 stycznia
ka¿dego roku.
§ 111
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim, które
zawiera:
1) liczbê, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz powa¿nych nieprawid³owoci wykryty podczas kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
2. Komisja sk³ada sprawozdanie w terminie okrelonym
przez Radê.
§ 112
1. Komisja Rewizyjna mo¿e wnioskowaæ do Przewodnicz¹cego Rady o zamówienie us³ug bieg³ych lub ekspertów  je¿eli jest to niezbêdne do prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
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2. Komisja mo¿e skorzystaæ odp³atnie z wy¿ej wym. us³ug
 za zgod¹ Rady.
3. Zamówienie us³ug odbywa siê na podstawie ustawy o
zamówieniach publicznych.
§ 113
1. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ przez jej Przewodnicz¹cego.
2. W posiedzeniu Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski, ale nie maj¹ prawa udzia³u w
g³osowaniu.
3. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
§ 114
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub w oparciu o uchwa³y zainteresowanych Komisji  wspó³dzia³aæ przy wykonywaniu kontroli z innymi Komisjami
Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych Komisji
zapewnia Przewodnicz¹cy Rady.
§ 115
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli oraz inne organy kontroli.

w miarê mo¿liwoci, uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
5. Przy ³¹czeniu, podziale oraz znoszeniu jednostki pomocniczej stosuje siê powy¿sze zasady.
§ 120
Uchwa³y dotycz¹ce tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych musz¹ okrelaæ:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 121
Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych,
w tym ustalenia dotycz¹ce gospodarki finansowej, kontroli i nadzoru tych jednostek okrelane s¹ odrêbnymi
statutami  po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
V  ZARZ¥DZANIE GMIN¥
§ 122
Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
§ 123
Burmistrz wybierany jest w wyborach powszechnych,
równych, bezporednich, w g³osowaniu tajnym.
§ 124
Prawo wybierania Burmistrza ma ka¿dy, kto posiada
prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze).

§ 116

§ 125

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia burmistrz.

1. Prawo wybieralnoci na Burmistrza (bierne prawo wyborcze) ma ka¿dy obywatel polski posiadaj¹cy prawo
wybierania do Rady, który najpóniej w dniu g³osowania koñczy 25 lat.
2. Kandydat nie musi stale zamieszkiwaæ na obszarze
Gminy, w której kandyduje.
3. Kandydat na Burmistrza nie mo¿e jednoczenie kandydowaæ na wójta (burmistrza, prezydenta) w innej
gminie.
4. Zasady i tryb wyboru okrela:
1) ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113 poz. 984),
2) ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 z p.zm.).

IV  JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 117
1. Dla wspó³uczestniczenia w realizacji zadañ Gminy na
ni¿szych szczeblach samorz¹dnoci utworzono so³ectwa i osiedla.
2. Wykaz so³ectw i osiedli w gminie stanowi za³¹cznik
nr 3* do Statutu.
§ 118
Tworzenie jednostek pomocniczych i ustalanie ich granic nastêpuje:
1. na wniosek mieszkañców obszaru, który ta jednostka
obejmuje lub ma obejmowaæ,
2. z inicjatywy organów gminy: Rady lub Burmistrza  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami, o których
mowa w punkcie 1.
§ 119
1. So³ectwem mo¿e byæ wie, kilka wsi lub czêæ wsi, stanowi¹ce spójny obszar, gdzie mieszkañców ³¹cz¹ wiêzi spo³eczne i ekonomiczne.
2. Osiedla powstaj¹ z czêci miasta obejmuj¹cej s¹siaduj¹ce ulice.
3. Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
4. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien,
* Za³¹cznika Nr 3 nie publikuje siê.

§ 126
1. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radê a up³ywa
z dniem up³ywu kadencji Rady.
2. Zasady wyboru Burmistrza przez Radê okrela odrêbna ustawa.
§ 127
Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady lubowania  zgodnego z zapisem ustawowym.
§ 128
1. Rada ustala uchwa³¹ wysokoæ i zasady wynagradzania Burmistrza.
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2. Przewodnicz¹cy Rady wykonuje w stosunku do Burmistrza funkcjê pracodawcy z wy³¹czeniem ustalania
wynagrodzenia.

19) powierzanie okrelonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastêpcom Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.
20) kierowanie urzêdem Gminy jako kierownik.

§ 129

§ 133

1. Burmistrz w drodze Zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje
swoich Zastêpców i okrela ich liczbê.
2. Liczba Zastêpców Burmistrza nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
dwóch.
3. Burmistrz i jego Zastêpcy nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych
podwa¿yæ zaufanie wyborców do nich.

W realizacji zadañ w³asnych Gminy Burmistrz podlega
wy³¹cznie Radzie.

§ 130
Funkcji Burmistrza i jego Zastêpców nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ burmistrza (wójta, prezydenta) i jego zastêpcy
w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w tutejszej gminie,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 131
Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 132
Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady oraz
okrelonych przepisami prawa,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy,
8) decydowanie o wszczêciu lub rezygnacji ze sporów
s¹dowych oraz zawieranie ugody w sprawach cywilno-prawnych,
9) wydawanie decyzji i postanowieñ w sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) wydawanie przepisów porz¹dkowych,
11) wykonywanie zadañ zleconych i przyjêtych z administracji rz¹dowej i od innych jednostek samorz¹du terytorialnego,
12) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji rady,
13) informowanie Rady i jej organów o sposobie realizacji uchwa³ lub wniosków doñ kierowanych w terminie 14 dni od daty ich z³o¿enia,
14) przedk³adanie Komisji Rewizyjnej sprawozdañ rocznych z wykonania bud¿etu w terminie 1 miesi¹ca
przed sesj¹ bud¿etow¹ a Radzie na 14 dni przed sesj¹
bud¿etow¹,
15) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
16) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzêdu oraz
ustalanie ich wynagrodzeñ,
17) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w
stosunku do pracowników Urzêdu i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych,
18) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem
bêd¹cym w zarz¹dzie,

§ 134
1. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki Burmistrz mo¿e
wydaæ przepisy porz¹dkowe, w formie zarz¹dzenia.
2. Zarz¹dzenie to podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej
sesji Rady.
3. Traci moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nie
przedstawienia go do zatwierdzenia.
4. Rada okrela termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej zarz¹dzenie, gdy odmówiono jego zatwierdzenia lub nie
przedstawiono go do zatwierdzenia.
§ 135
1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza, zarz¹dzeniem.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi Za³¹cznik Nr 4* do Statutu.
4. Schemat organizacyjny jednostek gminy stanowi Za³¹cznik Nr 5* do Statutu.
§ 136
Wyganiêcie mandatu burmistrza nastêpuje wskutek:
1) odmowy z³o¿enia lubowania,
2) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa
w dniu wyborów,
4) naruszenia ustawowych zakazów ³¹czenia funkcji burmistrza z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, okrelonych w odrêbnych
przepisach,
5) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
6) orzeczenia trwa³ej niezdolnoci do pracy w trybie
okrelonym w przepisach o emeryturach i rentach
FUS,
7) mierci,
8) odwo³ania w drodze referendum,
9) odwo³ania przez Prezesa Rady Ministrów w trybie
art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.),
10) zmian w podziale terytorialnym, o którym mowa w
art. 197 ust. 1 pkt 4 ustawy ordynacja wyborcza do
rad gmin.
§ 137
Wyganiêcie mandatu w przypadkach o których mowa
w § 136 pkt 1 do 7 stwierdza Rada, w drodze uchwa³y,
najpóniej po up³ywie miesi¹ca od dnia wyst¹pienia przes³anek wyganiêcia mandatu.
§ 138
Przed podjêciem uchwa³y o wyganiêciu mandatu
z przyczyn, o których mowa w § 136 pkt 1-5, Rada umo¿liwia Burmistrzowi z³o¿enie wyjanieñ.
* Za³¹czników Nr 4 i 5 nie publikuje siê.
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§ 139
Uchwa³ê o wyganiêciu mandatu Burmistrza z przyczyn, o których mowa w § 136 pkt 1-7, Przewodnicz¹cy
Rady niezw³ocznie przesy³a:
1) wojewodzie,
2) komisarzowi wyborczemu.
§ 140

up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe  na zasadach okrelonych w ustawach.
2. Je¿eli data wyborów przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Burmistrza  wyborów nie przeprowadza siê.
3. Do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Burmistrza, funkcjê Burmistrza pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

1. Od uchwa³y Rady o wyganiêciu mandatu z przyczyn,
o których mowa w § 136 pkt 3 i 4 Burmistrzowi przys³uguje odwo³anie do w³aciwego s¹du okrêgowego,
w terminie 7 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
2. Wyganiêcie mandatu Burmistrza nastêpuje z dniem
wydania przez s¹d orzeczenia oddalaj¹cego odwo³anie.

1. Po up³ywie kadencji Burmistrz pe³ni swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Burmistrza.
2. Zastêpcy pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu objêcia
obowi¹zków przez nowo powo³anych Zastêpców.

§ 141

VI. PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

1. Uchwa³a Rady w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza.
2. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje siê z opini¹ i
wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. 1) Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z przyczyny nie udzielenia absolutorium, na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia absolutorium,
2) przed podjêciem uchwa³y o referendum Rada zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat nie udzielenia absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ Burmistrza.
5. Uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia referendum Rada
podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.

§ 146

§ 142
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z przyczyny
innej ni¿ nie udzielenie absolutorium, jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. Uchwa³ê Rada podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5
g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
5. Je¿eli w wa¿nym referendum o odwo³anie Burmistrza
przeprowadzonym na wniosek Rady, z innej przyczyny
ni¿ nie udzielenie absolutorium, przeciwko odwo³aniu
Burmistrza oddano wiêcej ni¿ po³owê wa¿nych g³osów,
dzia³alnoæ Rady ulega zakoñczeniu z mocy prawa.
§ 143
Wyganiêcie mandatu Burmistrza przed up³ywem kadencji jest równoznaczne z odwo³aniem jego Zastêpców.
§ 144
1. W przypadku wyganiêcia mandatu Burmistrza przed

§ 145

1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest:
1) Burmistrz.
§ 147
W Urzêdzie na podstawie powo³ania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
1) Zastêpców Burmistrza,
2) Sekretarza Gminy,
3) Skarbnika Gminy,
4) Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
5) Zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
§ 148
1. Jako pracownicy samorz¹dowi mianowani mog¹ byæ
zatrudnieni w Urzêdzie kierownicy referatów.
2. Mianowanie poprzedza co najmniej jednorazowa umowa o pracê na okres jednego roku.
§ 149
Pozostali pracownicy zatrudniani s¹ na podstawie umowy o pracê.
§ 150
1. Stosunek pracy z Burmistrzem, nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Stosunek pracy z Zastêpc¹ Burmistrza, Sekretarzem,
Skarbnikiem, Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego i
Zastêpc¹ Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego nawi¹zuje Burmistrz.
§ 151
Pracownicy mianowani podlegaj¹ okresowym ocenom.
§ 152
1. Naruszenie obowi¹zków przez mianowanych pracowników samorz¹dowych podlega karom dyscyplinarnym.
2. Kary dyscyplinarne orzekaj¹ komisje dyscyplinarne I
i II instancji wybierane przez Radê.
3. Postêpowanie wyjaniaj¹ce, którego celem jest ustalenie okolicznoci naruszenia obowi¹zków przez pracownika oraz ustalenie zasadnoci wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego prowadzi rzecznik dyscyplinarny powo³any przez Burmistrza sporód mianowanych
pracowników samorz¹dowych.
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§ 153

Szczegó³owo status pracowników samorz¹dowych
okrela ustawa o pracownikach samorz¹dowych a w czêci nie uregulowanej w powy¿szej ustawie, kodeks pracy, przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw oraz
ustawa o samorz¹dzie gminnym.
VII. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 154
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy uchwalonego na rok
kalendarzowy.
2. Gospodarka finansowa jest jawna.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Burmistrz.
4. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Burmistrz przedk³ada Radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi Rada uchwala w odrêbnej uchwale.
6. Bud¿et powinien byæ uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, nie póniej jednak ni¿
do 31 marca roku kalendarzowego.
7. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, podstaw¹
gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.
8. Do 31 marca ka¿dego roku Burmistrz sk³ada Radzie
sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok poprzedni.
9. Bez zgody Burmistrza, Rada nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszeniu planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
10. W uchwale bud¿etowej Rada okrela ród³a pokrycia
niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody.
11. Uchwa³y organów Gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
12. Uchwa³y dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu Rady.
13. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i
sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
14. Burmistrz informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.
§ 155
Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 156
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Burmistrz.
2. Burmistrzowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w usta-
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lonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu Gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
§ 157
1. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ finansowych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby upowa¿nionej
przez Skarbnika.
2. Skarbnik, który odmówi³ kontrasygnowania czynnoci,
zobowi¹zany jest tego dokonaæ na pisemne polecenie
Burmistrza, powiadamiaj¹c o tym Radê i Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.
§ 158
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samo opodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.
VIII. MIENIE KOMUNALNE
§ 159
Mieniem komunalnym Gminy jest:
1) w³asnoæ,
2) inne prawa maj¹tkowe.
§ 160
Nabycie mienia komunalnego nastêpuje:
1) na podstawie ustawy  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym,
2) w drodze porozumienia gmin,
3) na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów podjêtej
na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji
publicznej,
4) w wyniku przekazania przez administracjê rz¹dow¹ na
zasadach okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów,
5) w wyniku w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
6) przez inne czynnoci prawne, w szczególnoci:
 umowê kupna,
 w wyniku spadku,
 w drodze zapisu lub darowizny,
7) w innych przypadkach okrelonych odrêbnymi przepisami.
§ 161
Owiadczenie woli w imieniu Gminy, w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada Burmistrz.
§ 162
Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych do jej skutecznoci potrzeb-
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na jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby upowa¿nionej przez Skarbnika.
§ 163
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Gminy.
§ 164
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym jest jego ochrona oraz zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du
tym mieniem  zgodnie z jego przeznaczeniem.
IX. ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA
PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY,
KOMISJI RADY I BURMISTRZA
§ 165
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji Rady,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji,
3) rejestr uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Burmistrza,
4) uchwa³y Rady i zarz¹dzenia Burmistrza,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
6) protoko³y z zebrañ organów uchwa³odawczych i zarz¹dzaj¹cych jednostek pomocniczych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1, podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym wy³¹czaj¹cych jawnoæ.
§ 166
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji Rady
udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu
dzia³ania Burmistrza udostêpnia siê w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach pracy Urzêdu.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania jednostki pomocniczej
udostêpnia siê w biurze tej jednostki, w godzinach dzia³ania jej biura.

przepisami  przez Radê i Komisjê uchwa³y lub Burmistrza decyzji o wy³¹czeniu jawnoci,
3) w przypadkach przewidzianych w odrêbnych przepisach w szczególnoci dotycz¹cych spraw i dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ i s³u¿bow¹.
X. REFERENDUM
§ 170
Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej wa¿nej sprawie dla mieszkañców, mieszcz¹cej siê w zakresie
zadañ i kompetencji organów Gminy.
§ 171
Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
1) samo opodatkowanie siê mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³anie Rady przed up³ywem kadencji
3) odwo³anie Burmistrza przed up³ywem kadencji.
§ 172
Referendum przeprowadza siê:
1) z inicjatywy Rady,
2) na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do g³osowania mieszkañców.
§ 173
Referendum jest wa¿ne je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
§ 174
Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela
odrêbna ustawa o referendum lokalnym.
§ 175
W zakresie nie uregulowanym w Statucie i w ustawie
o referendum lokalnym stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 167

§ 176

1. Z udostêpnionych dokumentów, obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi, fotografowaæ je i kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustaw, w szczególnoci:
1) ustawa o samorz¹dzie gminnym,
2) ustawa o podziale zadañ i kompetencji,
3) ustawa o pracownikach samorz¹dowych,
4) ustawa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
5) ustawa o bezporednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta.

§ 168
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ sporz¹dzenia odbitek kserograficznych z dokumentów oraz ich uwierzytelnienia.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Przepisy ustawy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.

§ 177

§ 169

Rada mo¿e dokonaæ zmian w Statucie, podejmuj¹c stosown¹ uchwa³ê:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek komisji statutowo-regulaminowej,
3) na wniosek Burmistrza.

Uprawnienia o których mowa w Dziale IX nie maj¹ zastosowania:
1) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ w K.P.A.,
2) w przypadku podjêcia  w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi

1. Uchwalanie Statutu i jego zmiany nastêpuj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.

§ 178
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2. Statut Gminy wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Orygina³ Statutu wraz z za³¹cznikami przechowywany
jest w Biurze Rady Urzêdu Gminy ¯ukowo.
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UCHWA£A Nr XXXI/249/2002
Rady Gminy w Kaliskach
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaliska fragmentów wsi
w gminie Kaliska, dotycz¹cego obszarów:
Kaliska  Obszar nr1  dz. nr 106
Czarne  Obszar nr 2  dz. nr 49/7 (czêæ)
M³yñsk  Obszar nr 3  dz. nr 437
M³yñsk  Obszar nr 4  dz. nr 448, 449/1 (czêæ)
M³yñsk  Obszar nr 5  dz. nr 446/19, 446/22 (czêæ)
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) 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)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
1) Wie Kaliska  OBSZAR nr 1  dzia³kê nr 106 przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, dotychczasowe przeznaczenie terenu 
teren rolny,
2) Wie Czarne  OBSZAR nr 2  dzia³kê nr 49/7 (czêæ)
przeznacza siê pod budownictwo letniskowe, dotychczasowe przeznaczenie terenu  uprawy rolne,
3) Wie M³yñsk  OBSZAR nr 3  dzia³kê nr 437 przeznacza siê pod budownictwo letniskowe, dotychczasowe przeznaczenie terenu  uprawy rolne,
4) Wie M³yñsk  OBSZAR nr 4  dzia³kê nr 448,449/19
(czêæ) przeznacza siê pod budownictwo letniskowe, dotychczasowe przeznaczenie terenu  uprawy
rolne,
5) Wie M³yñsk  OBSZAR nr 5  dzia³kê nr 446/19, 446/22
(czêæ) przeznacza siê pod budownictwo letniskowe, dotychczasowe przeznaczenie terenu  uprawy
rolne.
§2
Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.

WIE KALISKA
NR DZIA£KI 106
POWIERZCHNIA ok. 1,50 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
KD1  pas poszerzenia drogi gminnej
US  teren sportowo-rekreacyjny
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
a) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 250 m
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o, wysokoæ budynku od poziomu
terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 12,0 m, poziom
posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej i drogi dojazdowej KD, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki. KD1  teren przewidziany do poszerzenia drogi gminnej do szer. 10 m.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni, z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji, zbiorniki zlikwidowaæ,
a obiekt pod³¹czyæ do sieci
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, po jej rozbudowie
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren po³o¿ony przy Obszarze Chronionego Krajobrazu, linia zabudowy  30,0m od granicy lasu
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2
1.
2.
3.
4.

WIE CZARNE
NR DZIA£KI 49/7 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 3,0 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej
ZI  teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej
ZK  zieleñ krajobrazowa
US  teren sportowo rekreacyjny
KD  drogi dojazdowe
P  parking
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu/dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek np. z dwóch-jedna, lub z trzech-dwie
a) powierzchnie dzia³ek: nie mniejsze ni¿ 1000 m2
b) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, bez mieszkalnego poddasza, dach o spadku zbli¿onym do 45o
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 200 m2
e) wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kaleni-
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8.

9.
10.

11.
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cy nie wiêcej ni¿ 8,5 m, poziom posadowienia do 0,50
m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, drog¹ prywatn¹, konieczne
ustanowienie s³u¿ebnoci przejazdu. Parkowanie na
terenie w³asnej dzia³ki. Wydzielony parking dla goci.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z ujêæ w³asnych
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni, z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji, zbiorniki zlikwidowaæ,
a obiekt pod³¹czyæ do sieci
b) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
c) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, po wybudowaniu stacji transformatorowej
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
e) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZI) jak na rys. planu
c) Dzia³ka znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia
Nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia
1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Nr 59
STAWKA PROCENTOWA
0%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 3
1.
2.
3.
4.

WIE M£YÑSK
NR DZIA£KI 437
POWIERZCHNIA 2,32 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej
ZK  teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej
KD  drogi dojazdowe
KD1  pas na poszerzenie drogi gminnej
Kx  przejcie pieszo-jezdne
US  teren sportowo-rekreacyjny
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu/dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek np. z dwóch-jedna, lub z trzech-dwie
b) powierzchnie dzia³ek: nie mniejsze ni¿ 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, bez mieszkalnego poddasza, dach o spadku zbli¿onym do 45o,
dopuszcza siê budowê gara¿y
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 250 m2
e) wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9,0 m, poziom posadowienia do
0,50 m od poziomu terenu
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ

8.

9.
10.

11.
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wjazd z drogi gminnej i drogi dojazdowej KD, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni, z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji, zbiorniki zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZK) jak na rys. planu
b) Dzia³ka znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia
Nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia
1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. Z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Nr 59
STAWKA PROCENTOWA
0%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

WIE M£YÑSK
NR DZIA£KI 448, 449/1 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 3,0 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej
ZK  zieleñ izolacyjno-krajobrazowa
KD  drogi dojazdowe
Kx  przejcie piesze
ZR  zieleñ rekreacyjna
Ls  istniej¹cy las
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu/dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek np. z dwóch-jedna, lub z trzech-dwie
b) powierzchnie dzia³ek: nie mniejsze ni¿ 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, bez mieszkalnego poddasza, dach o spadku zbli¿onym do 45o
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 200 m2
e) wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 8,5 m, poziom posadowienia do
0,50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzanie cieków  docelowo do ka-
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nalizacji zbiorczej, tymczasowo do zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków na oczyszczalniê, z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji zbiorniki zlikwidowaæ,
a obiekt pod³¹czyæ do sieci
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZK) jak na rys. planu
b) zachowaæ istniej¹cy las
c) Dzia³ka znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia
Nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia
1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Nr 59
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

WIE M£YÑSK
NR DZIA£KI 446/19, 446/22 (czêæ)
POWIERZCHNIA 0,12 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej,
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa letniskowa, parterowa
d) powierzchnia zabudowy: adaptuje siê zabudowê istniej¹c¹ bez mo¿liwoci rozbudowy.
Pozosta³y teren nale¿y pozostawiæ w naturalnym stanie bez wprowadzania innej rolinnoci czy form
u¿ytkowania. Poza istniej¹cym, nie wprowadzaæ innego ogrodzenia.
e) wysokoæ zabudowy: tak jak istniej¹ca
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi prywatnej ze s³u¿ebnoci¹ przejazdu.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni, z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji, zbiorniki zlikwidowaæ, a
obiekt pod³¹czyæ do sieci
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dzia³ka znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Nr 12/98
Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz.
Urz. Woj. Gd. z dnia 14 wrzenia 1998 r. Nr 59
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
wsi Kaliska, M³yñsk, Czarne w gminie Kaliska (za³¹cznik graficzny nr 1-5).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoci: 0%.
§5
1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Kaliska, M³yñsk, Czarne, obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr VIII/104/91 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 140 z 1991 r.),
który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1-5).
§6
1. 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 Kaliska,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
S. Witos

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 6/2002
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 14 listopada 2002 r.

Pozosta³e postanowienia Statutu Gminy pozostaj¹ bez
zmian.

w sprawie otwarcia po³owów paszowych szprota
w 2002 r.
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U z 2001 r. Nr 129,
poz. 1441), w zwi¹zku z § 2 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia ogólnego dopuszczalnego po³owu
niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich
w 2002 r. oraz sposobu i warunków podzia³u ogólnego
dopuszczalnego po³owu na kwoty po³owowe (Dz. U.
z 2001 r. Nr 149, poz. 1677), zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Z uwagi na nieodliczenie przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Rybo³ówstwa Morza Ba³tyckiego od ogólnego dopuszczalnego po³owu szprota przyznanego Polsce na
2002 r. kwoty tego gatunku prze³owionej w 2001 r., zezwala siê na prowadzenie po³owów paszowych szprota
w polskich obszarach morskich do koñca 2002 r.
§2
Traci moc Zarz¹dzenie Porz¹dkowe Nr 4/2002 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku z
dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zamkniêcia po³owów paszowych szprota w 2002 r.
§3
Zarz¹dzenie porz¹dkowe podlega og³oszeniu poprzez
opublikowanie w drodze obwieszczeñ w portach i drog¹
radiow¹.
§4
Niniejsze zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk

1724
UCHWA£A Nr I/3/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: z 2001 r.
Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.)  Rada Gminy postanawia, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Cz³uchów uchwalonego uchwa³¹
Nr XVI/110/96 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego z
dnia 14 czerwca 1996 r. Nr 21, poz. 77) § 24 ust. 1c otrzymuje brzmienie Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

1725
UCHWA£A Nr I/4/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) i § 28
Statutu Gminy Borzytuchom Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Borzytuchom wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 16 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2) w § 17:
a) w ust. 1:
 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowania sprawozdañ z jego dzia³alnoci.
 w pkt 18  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje siê
wyrazem wójta,
b) w ust. 2:
 w pkt 1), 2), 4), 7), 9) u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz zarz¹d, zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednich przypadkach wyrazem wójt,
 dodaje siê pkt 10-12 w brzmieniu:
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania
do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
11) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
3) w § 19 ust. 1 wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazem
wójta.
4) § 20 otrzymuje brzmienie:
§ 20.1. Do realizacji okrelonych zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i dorane.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Gospodarki Przestrzennej i Finansów, dzia³aj¹ca w zakresie:
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5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)

a) planowania finansowego i bud¿etowego,
b) gospodarki przestrzennej, rolnictwa i ochrony rodowiska,
2) Owiaty, Kultury i Sportu, dzia³aj¹ca w zakresie:
a) funkcjonowania placówek owiaty, zdrowia i
kultury,
b) rozwoju kultury i sportu wród dzieci i m³odzie¿y,
c) bezpieczeñstwa publicznego.
3. Tryb pracy komisji stanowi za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
w § 21 wyraz zarz¹d u¿yty w ró¿nych przypadkach,
zastêpuje siê wyrazem wójt u¿ytym w odpowiednich przypadkach,
skrela siê § 22,
w § 23:
a) w ust. 1 wyrazy Zadania zarz¹du gminy wykonywane s¹ zastêpuje siê wyrazami Wójt Gminy wykonuje zadania,
b) w ust. 2 lit. a wyrazy zak³adu pracy zastêpuje
siê wyrazami :pracodawcy samorz¹dowego,
w § 24 w ust. 2 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
wójt,
§ 25 otrzymuje brzmienie:
25. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie
zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt
albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta samodzielnie albo wraz z inn¹
upowa¿nion¹ przez wójta osob¹.
w § 26 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazem wójt.
skrela siê Rozdzia³ VII,
w za³¹czniku Nr 3 do Statutu Gminy Borzytuchom Regulamin Pracy Rady Gminy w Borzytuchomiu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
b) w § 12 ust. 3 wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazem wójta,
c) w § 25 ust. 1 wyraz zarz¹d zastêpuje siê wyrazem wójt,
d) w § 27 ust. 2 wyraz zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem wójtowi,
w za³¹czniku Nr 4 do Statutu Gminy Borzytuchom zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej w § 1 ust. 1
wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazem wójt.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1726
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9356-8-A/4055/3/2001/2002/I/JG
z dnia 4 padziernika 2002 r.
Na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Terenowy z siedzib¹ w Gdyni z dnia 30 sierpnia 2002 r.
(data wp³ywu 3 wrzenia 2002 r.), uzupe³niony w dniu
12 wrzenia 2002 r. (data wp³ywu 16 wrzenia 2002 r.), na
podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30
ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki zmieni³ decyzj¹ czêciow¹ z dnia 4 padziernika 2002 r. Nr OGD-820/9356-8-A/4055/3/2001/2002/I/JG
swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 27 sierpnia 2001 r.
Nr OGD  820/9356-8-A/16/2001/I/AR, wyd³u¿aj¹c okres
stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 31 lipca
2003 r. Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych
cen i stawek op³at, tym bardziej, i¿ w zwi¹zku z przeprowadzan¹ obecnie reorganizacj¹ w ramach Przedsiêbiorstwa, powoduj¹c¹ m.in. zmiany w³aciwoci terytorialnej, konieczne bêdzie opracowanie jednego wniosku o zatwierdzenie kolejnej (drugiej) taryfy dla ciep³a obejmuj¹cej swoim zakresem równie¿ dawny Oddzia³ Terenowy
z siedzib¹ w Gdañsku.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om

1727
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9356-A/4533/5/2002/I/JG
z dnia 7 listopada 2002 r.
Na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³
Terenowy z siedzib¹ w Gdyni (zwanej dalej Przedsiêbiorstwem) z dnia 30 sierpnia 2002 r. (data wp³ywu 3 wrzenia 2002 r.), uzupe³niony w dniach: 12 wrzenia 2002 r.
oraz 9 padziernika 2002 r., na podstawie art. 155 i art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ czêciow¹ z dnia 7 listopada 2002 r. Nr OGD-820/9356A/4533/5/2002/I/JG swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 21
czerwca 2002 r. Nr OGD  820/9356-7-A/17/2002/I/AR
poprzez:
1) zmianê nazwy podmiotu z Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdañsku na
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia³ Terenowy
z siedzib¹ w Gdyni,
2) zmianê ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej
t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a skracaj¹c ten okres do dnia
31 lipca 2003 r. poniewa¿ w wyniku reorganizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zlikwidowano Oddzia³
Terenowy z siedzib¹ w Gdañsku, a prowadzon¹ przez
niego dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o przejê³o Przedsiêbiorstwo. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku Prezes
URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem za skróceniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Ujednolicenie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w (pierwszej) taryfie dla ciep³a by³ego
WAM OT Gdañsk i Przedsiêbiorstwa pozwoli na opra-
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cowanie jednego wniosku o zatwierdzenie kolejnej
(drugiej) taryfy dla ciep³a obejmuj¹cej swoim zakresem równie¿ dawny OT Gdañsk.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

18. Puck
2 375,16 z³
19. Gdañsk
2 384,88 z³
20. Sztum
1 970,07 z³
Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 3 grudnia
2002 r. i zostanie og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1729
UCHWA£A Nr XIV/83/2000
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.

1728
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu S³upskiego.

w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu
województwa pomorskiego na okres 6 miesiêcy tj. 3 grudnia 2002 r. do 3 czerwca 2003 r. wynosi:
miasta na prawach powiatu
1. Gdañsk
2 469,46 z³
2. Sopot
2 174,17 z³
3. Gdynia
2 525,30 z³
4. S³upsk
2 039,26 z³
w powiatach
5. Bytów
1 990,69 z³
6. Chojnice
1 950,55 z³
7. Cz³uchów
1 715,18 z³
8. Kartuzy
2 150,86 z³
9. Kwidzyn
1 890,45 z³
10. Lêbork
1 951,62 z³
11. Nowy Dwór Gdañski
1 970,07 z³
12. S³upsk
2 039,26 z³
13. Starogard Gd.
2 369,46 z³
14. Wejherowski
2 247,95 z³
15. Tczew
1 817,72 z³
16. Kocierzyna
2 110,73 z³
17. Malbork
2 208,61 z³

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. . 43
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, zm. Nr 155,
poz. 1014) oraz § 77 Statutu Powiatu S³upskiego ustalonego uchwa³¹ Nr III/12/98 Rady Powiatu S³upskiego z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu S³upskiego
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 4, poz. 10) Rada
Powiatu S³upskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu S³upskiego ustalonego uchwa³¹
Nr III/12/98 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 29 grudnia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 4, poz. 10)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) ust. 1§ 67 otrzymuje brzmienie:
1. Powiatowe s³u¿by inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Miejska Policji w S³upsku,
2) Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w S³upsku,
3) Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w S³upsku,
4) Miejski Inspektorat Weterynatii w S³upsku,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w S³upsku,
2) za³¹cznik Nr 2 do Statutu Powiatu S³upskiego otrzymuje brzmienie, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wszó³kowski
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