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15
UCHWA£A Nr LII/1592/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Siedlce rejon ul. Kartuska i Jasna.
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 1999r. 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),
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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta Gdañska uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Siedlce rejon ul. Kartuska i Jasna,
obejmuj¹cy obszar 1,95 ha ograniczony:
1) od pó³nocy ul. Kartusk¹, lini¹ tramwajow¹,
2) od wschodu ul. Jasn¹,
3) od po³udnia ul. Malczewskiego,
4) od zachodu granic¹ dzia³ek nr 51/5 i 51/6,
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

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.
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.
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
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)
81 drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ci¹gi
pieszo  jezdne
91  torowiska

§2

§3

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na szeæ
terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od
001 do 006) wydzielonych 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:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
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

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.
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.

Lp.

1
1.
2.
3.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa odniesienia

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek

4
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
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9.
10.

Hotele, pensjonaty
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej
2
do 2000 m
Restauracje, kawiarnie, bary
Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie
Kocio³y, kaplice
Domy parafialne, domy kultury

11.

5.
6.
7.

10 ³ó¿ek

MIN 6

2

1000 m pow. sprzeda¿owej

MIN 25

100 miejsc konsumpc.
2
1000 m pow. u¿ytkowej

MIN 24
MIN 30

2

MIN 30

1000 m pow. u¿ytkowej
2
1000 m pow. u¿ytkowej

2

MIN 12
MIN 8

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

12.
13.

Szpitale, kliniki
Rzemios³o us³ugowe

10 ³ó¿ek
2
100 m pow. u¿ytkowej

MIN 6
MIN 3

14.

Warsztaty pojazdów mechanicznych

1 stan. naprawcze

MIN 4

15.

Myjnia samochodowa
Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

1 stan. do mycia

MIN 2

8.

16.

1000 m pow. u¿ytkowej

2

100 m pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIELNICY SIEDLCE REJON UL. KARTUSKA i JASNA
Nr 1209
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ma³e hurtownie, ogrody zoologiczne, miejsca pokazu
zwierz¹t, obiekty handlowe o pow. sprzeda¿owej powy¿ej 2000m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 16 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  obs³uga komunikacyjna z ul. Jasnej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  po oczyszczeniu zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.

*

MIN 10

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy kana³ ciep³owniczy
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê aby obiekty us³ugowe przystosowane by³y do korzystania przez osoby niepe³nosprawne,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
c) mo¿liwoæ lokalizacji parkingu wielopoziomowego na dzia³ce nr 46/2.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIELNICY SIEDLCE REJON UL. KARTUSKA i JASNA
Nr 1209
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, obiekty handlowe o pow. sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ogrody zoologiczne, miejsca pokazu
zwierz¹t, gara¿e wielopoziomowe
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  podzia³y jak w stanie istniej¹cym,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
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
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  obs³uga komunikacyjna z ul. Jasnej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) teren objêty stref¹ ochrony dziedzictwa kulturowego,
2) budynek nr 4 przy ul. Jasnej do zachowania; ochronie podlega oryginalna substancja budowlana, bry³a, detal architektoniczny i wystrój elewacji, stolarka okien i drzwi oraz oryginalny uk³ad i wyposa¿enie wnêtrza,
3) budynek nr 2 przy ul. Jasnej do zachowania; ochronie podlega bry³a, wysokoæ i kszta³t dachu.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ek szpaler zieleni
wysokiej do zachowania i uzupe³nienia drzewostanu, maksymalne zachowanie pozosta³ego drzewostanu,
2) dzia³ka nr 44-minimum 70% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie
czynn¹,
3) dzia³ka nr 45-Minimum 40% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie
czynn¹,
4) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê

Poz. 15

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: zakaz budowy nowych budynków i rozbudowy istniej¹cych.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê aby obiekty us³ugowe przystosowane by³y do korzystania przez osoby niepe³nosprawne,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIELNICY SIEDLCE REJON UL. KARTUSKA i JASNA
Nr 1209
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,75 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ogrody zoologiczne, obiekty handlowe o pow. 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  do 1,4,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  obs³uga komunikacyjna z ul. Malczewskiego,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni terenu lub wydzielo-

Poz. 15

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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nych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod powierzchniê
biologicznie czynn¹,
2) wskazany pas zadrzewieñ wzd³u¿ granicy z terenem 005-91,
3) miejsca parkingowe nale¿y utwardziæ nawierzchni¹ pó³przepuszczaln¹,
4) na ka¿de 5 miejsc parkingowych nale¿y posadziæ
jedno drzewo,
5) budynki projektowane w uk³adzie prostopad³ym do
ul. Kartuskiej,
6) usytuowanie budynków powinno umo¿liwiaæ swobodny sp³yw powietrza z kierunku po³udniowego
do ul. Kartuskiej,
7) ciany zewnêtrzne budynków przeznaczonych na
pobyt sta³y ludzi, usytuowanych w zasiêgu uci¹¿liwoci linii tramwajowej(005-91) powinny posiadaæ
zabezpieczenia akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
8) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci projektowanej linii tramwajowej
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
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) zaleca siê aby obiekty us³ugowe przystosowane by³y do korzystania przez osoby niepe³nosprawne;
b) dostêp technologiczny do ca³ej d³ugoci kana³u
ciep³owniczego;
c) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIELNICY SIEDLCE REJON UL. KARTUSKA i JASNA
Nr 1209
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,27 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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.
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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.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  obs³uga komunikacyjna z ul. Malczewskiego,
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  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
zachowanie i uzupe³nienie zieleni w formie grup drzew
i krzewów
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY
SIEDLCE REJON UL. KARTUSKA i JASNA Nr 1209
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,3 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 91
Torowiska  komunikacja szynowa. £¹cznica tramwajowa ³¹cz¹ca trasy tramwajowe w ulicach Armii Krajowej i Kartuskiej.
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, od 13,0 m do 19,0 m
5. PARKINGI
wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
maksymalne zachowanie drzewostanu, wskazane
umocnienie skarpy nasypu zieleni¹
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy kana³ ciep³owniczy
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIELNICY SIEDLCE REJON UL. KARTUSKA i JASNA
Nr 1209
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ul. Malczewskiego  ulica dojazdowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
3,0 m do 5,0 m  rezerwa terenu dla poszerzenia ul.
Malczewskiego
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
maksymalne zachowanie drzewostanu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Siedlce rejon ul. Kartuska i Jasna w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) granicê strefy ochrony dziedzictwa kulturowego,
4) obiekty chronione o wartociach kulturowych,
5) linie zabudowy, cile okrelone,
6) obiekty przeznaczone do likwidacji,
7) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
8) ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB),

9) kierunki powi¹zañ ekologicznych,
10) szpaler zieleni wysokiej.
§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.
§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. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r.,
poz. 102),
2) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego Gdañsk  Siedlce zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Miasta Nr VI/56/94 z dnia 6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Nr 28 z dnia 28 listopada 1994 r.,
poz. 142).
§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

16
UCHWA£A Nr LII/1593/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kartuskiej na
wschód od ulicy Fundamentowej w Kokoszkach 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: 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), 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,
zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta Gdañska uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kartuskiej na wschód od ulicy
Fundamentowej w Kokoszkach w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
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Poz. 16

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)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH.
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH.

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
004) 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:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
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.
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.
61  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj funkcji
2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne

§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.
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.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

Wskaniki
miejsc
postojowych
4
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

Podstawa odniesienia
3

2

1000 m pow.
sprzeda¿owej
2

Rzemios³o us³ugowe

100 m pow. u¿ytkowej

Targowiska, hale targowe

10.

Restauracje, kawiarnie, bary

11.

Biura, urzêdy, poczty, banki

12.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

1000 m pow.
u¿ytkowej

13.

Kocio³y, kaplice

MIN 3

2

1000 m pow.
ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
2
1000 m pow. u¿ytkowej

9.

MIN 25

MIN 25
MIN 24
MIN 30

2

2

1000 m pow. u¿ytkowej

MIN 30
MIN 12

Uwagi
5
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2

14.

Domy parafialne, domy kultury

1000 m pow.
u¿ytkowej

MIN 8

15.

Kina, teatry

100 miejsc siedz¹cych

MIN 22

16.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

100 miejsc siedz¹cych

17.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m pow. u¿ytkowej

18.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauczania

MIN 1,5

19.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie do nauczania

MIN 1,5

20.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

21.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

22.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

2

MIN 16 + 0,3
m.p. dla autokaru
MIN 20 +0,3
m.p. dla autokaru

2

23.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

24.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

100 zatrudn.

MIN 20

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2213
1. NUMER TERENU 001 2. POWIERZCHNIA 5,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹, preferowana funkcja
us³ugowa przy ulicy Kartuskiej.
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
Istniej¹ce budynki mieszkalne przy ulicy Kartuskiej 473
i 475.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min 1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 2,5 kondygnacji, maks.
12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%,
5) linie zabudowy  40 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
Kartuskiej dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej, nie ustala siê  dla zabudowy us³ugowej,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 003  81, od strony wschodniej i zachodniej  spoza granic planu. Od strony ulicy Kartuskiej dopuszcza siê wy³¹cznie zjazdy do istniej¹cej zabudowy,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Nie prowadz¹ce
handlu detalicznego

5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
20% na zadrzewienia,
2) w czêci terenu na pó³noc od linii zabudowy ustala
siê standard rodowiska jak dla terenów mieszkaniowych,
3) ograniczenie makroniwelacji do potrzeb zwi¹zanych z lokalizacj¹ obiektów kubaturowych,
4) w budynkach lokalizowanych przy ulicy Kartuskiej
nale¿y zastosowaæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ przegród zewnêtrznych,
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) obszar znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych od ulicy Kartuskiej,
2) istniej¹ca kanalizacja deszczowa Æ 0,4 m,
3) we wschodniej czêci terenu istniej¹cy gazoci¹g
redniego cinienia Æ 250 mm,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
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: w projekcie podzia³u terenu na dzia³ki nale¿y zapewniæ niezbêdne dojazdy
do wszystkich dzia³ek budowlanych,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej na styku z ulic¹ Kartusk¹.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2213
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,68 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,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 003  81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ ulicy 003-81
2) kszta³towanie zieleni przy zastosowaniu gatunków
odpornych na wysoki poziom wód gruntowych w
sposób nie naruszaj¹cy funkcjonowania ródliska
potoku Strzy¿a,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren okresowo podmok³y,
2) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia Æ 250 mm,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
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: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2213
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu).
Szerokoæ pasa ruchu 3,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia Æ 250 mm.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2213
DLA ULIC i DRÓG
1. NUMER TERENU 004 2. POWIERZCHNIA 0,0087 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna G2/2 (dwie jezdnie, dwa pasy ruchu) 
fragment ulicy Kartuskiej.
Trasa rowerowa g³ówna.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) szerokoæ pasa dziel¹cego jezdnie minimum 2,0 m,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 16, 17

 18 

c) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê lokalizacjê jezdni serwisowych bezporednio obs³uguj¹cych przyleg³e tereny,
d) liczba zjazdów z jezdni g³ównych do istniej¹cego zainwestowania ograniczona przez wspólne zjazdy do
minimum dwóch posesji,
e) liczba zjazdów z jezdni g³ównych do terenów przeznaczonych pod now¹ zabudowê ograniczona wy³¹cznie do zjazdów na tereny stacji paliw oraz na ulice lokalne, dojazdowe i jezdnie serwisowe,
f) zjazdy poprzedzone powinny byæ pasem wy³¹czeñ,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zalecany typ przekroju drogi (cie¿ki) rowerowej 
jednostronna dwukierunkowa,
b) droga rowerowa prowadzona po stronie pó³nocnej,
c) skrzy¿owanie o pe³nych relacjach z ulicami poprzecznymi, skanalizowane w formie wyspy centralnej,
d) zalecana szerokoæ pasa rozdzielaj¹cego  4,0 m,
e) przystanki autobusowe za skrzy¿owaniami.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Kartuskiej na wschód od ulicy Fundamentowej w Kokoszkach w miecie Gdañsku, w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy mieszkaniowej.
§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.

3) 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 poz. 102).
§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

17
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Kobylnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy Kobylnica uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Kobylnica w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, który stanowi integraln¹ jej czêæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Traci moc uchwa³a nr XXIX/360/2001 Rady Gminy w
Kobylnicy z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu
Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 13,
poz. 249).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

§8
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego jednostek urbanistycznych G, H w
dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXIV/134/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 28 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13 z
dnia 26 lipca 1991 r., poz. 105),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XII/93/90 Miejskiej
Rady Narodowej w Gdañsku z dnia 1 marca 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12 z dnia 16 maja 1990 r.,
poz. 81),

ZA£¥CZNIK
STATUT GMINY KOBYLNICA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy gminy Kobylnica tworz¹ z mocy prawa
wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
4. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
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Poz.
§2

1. Terytorium gminy obejmuje obszar 245 km2. Jej granice terytorialne okrela mapka w skali 1: 200.000 stanowi¹ca za³¹cznik numer 1 do niniejszego Statutu.
§3
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Kobylnica.
§4
1. Herbem gminy Kobylnica jest g³owa konia, ³oso i k³os
zbo¿a. Ca³oæ przedstawiona na trójdzielnej tarczy herbowej o polu trójbarwnym: zielonym, ¿ó³tym i czerwonym. Wzór herbu szczegó³owo okrela Uchwa³a
Rady Gminy Kobylnica Nr X/l 05/99
2. Flag¹ gminy Kobylnica jest flaga, której wzór okrela
szczegó³owo Uchwa³a Rady Gminy wymieniona w
ust. 1.
§5
1. Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowych, których wykaz stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszego Statutu.
ZADANIA i ZAKRES DZIA£ANIA GMINY
§6
1. Zakres dzia³ania gminy obejmuje wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy.
W szczególnoci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
h) edukacji publicznej,
i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
k) targowisk i hal targowych,
l) zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
³) cmentarzy gminnych,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowe i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego,
n) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y,
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r) promocji gminy,
s) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
t) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne gminy maj¹
charakter obowi¹zkowy.
4. Przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadañ
w³asnych wymaga zapewnienia koniecznych rodków
finansowych na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia
dochodów w³asnych gminy lub subwencji.
5. Gmina wykonuje tak¿e zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczególnych
oraz zadania przejête od administracji rz¹dowej na
podstawie porozumienia z organami tej administracji.
§7
1. Gmina mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania z zakresu
w³aciwoci powiatu oraz województwa na podstawie
porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Spory maj¹tkowe wynik³e z tych porozumieñ rozpatruje s¹d powszechny.
3. Gmina otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania powy¿szych zadañ.
4. Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków
finansowych okrelaj¹ ustawy nak³adaj¹ce na gminy
obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku nie dotrzymania terminów gminie przys³uguj¹ odsetki w wysokoci ustalonej dla zaleg³oci
podatkowych.
§8
1. W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. Gminy, zwi¹zki miêdzygminne, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie
udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej, w przypadku zaistnienia klêski ¿ywio³owej, nadzwyczajnego
zagro¿enia rodowiska, katastrof lub innych zdarzeñ
losowych.
4. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza
zadania o charakterze publicznym wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
5. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy okrela za³¹cznik Nr 3 do niniejszego Statutu.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Gminy sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Organami nadzoru s¹ Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych  Regionalna
Izba Obrachunkowa.
3. Wójt obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie
uchwa³ Rady Gminy w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Akty ustanawiaj¹ce przepisy porz¹dkowe Wójt
przekazuje w ci¹gu 2 dni od ich ustanowienia.
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4. Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na
zasadach okrelonych w ust. 3 uchwa³ê bud¿etow¹,
uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne uchwa³y
Rady Gminy i zarz¹dzenia Wójta objête zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W£ADZE GMINY
§ 10
1. Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów gminy.
2. W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na
cele publiczne oraz odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gminnego.
3. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla Gminy.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego
okrela odrêbna ustawa.
§ 11
1. Organami gminy s¹:
a) Rada Gminy,
b) Wójt Gminy.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na
sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy.
3. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
4. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów organów
gminy oraz komisji, a w szczególnoci protoko³ów
posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy
gminy.
5. Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji, z wyj¹tkiem uchwa³ mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y wniosek, w którym wska¿e, jakie dokumenty
maj¹ byæ udostêpnione, w tym rok i datê,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê dostêpu
do tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹,
b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
6. Osoba, która chce uzyskaæ dostêp do dokumentów
organów gminy lub komisji winna:
a) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protoko³ów 
z³o¿yæ wniosek, nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni
od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub
komisji,
b) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia uchwa³ na wniosek zainteresowanego  s¹ one udostêpniane niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 6 lit. a s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania
administracyjnego.
8. Dokumenty mog¹ byæ udostêpnione wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Gminy na stanowisku ds. obs³ugi Rady
Gminy oraz ds. obs³ugi Komisji Rady. Osoby zaintere-

9.
10.

11.
12.

sowane mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi z
dokumentów, fotografowaæ je lub sporz¹dzaæ ich kserokopie za zwrotem kosztów wykonania odbitek ksero, wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i asycie pracownika Urzêdu Gminy.
Odp³atnoæ za sporz¹dzenie kserokopii zostanie ustalona i wprowadzona zarz¹dzeniem Wójta.
Do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej maj¹ zastosowanie przepisy art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
Na odmowê udostêpnienia dokumentów s³u¿y prawo wniesienia skargi do Rady Gminy.
Informacje z dzia³alnoci Rady, Wójta, komisji, w tym
uchwa³y mog¹ byæ zamieszczane na stronach internetowych gminy Kobylnica.
RADA GMINY  ORGAN UCHWA£ODAWCZY
§ 12

1. Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
§ 13
1. Do w³aciwoci Rady Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy  na wniosek Wójta,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania 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
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kre-
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10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

dytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez Radê Gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym,
okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o
których mowa w § 5 ust. 5 oraz w § 6 ust. 1 Statutu
Gminy,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy
§ 14

1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
Przewodnicz¹cy ustala zakres obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Gminy w trybie okrelonym w
ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
5. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w pkt 4 w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê Gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ
podjêta uchwa³a.
§ 15
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
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2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych, w tym
przedstawiciele klubów z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji, powo³ywanych przez Radê Gminy.
§ 16
1. Rada Gminy ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ sta³e
i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c
przedmiot dzia³ania i sk³ad osobowy.
2. W sk³ad poszczególnych komisji wchodzi od 3 do 5
radnych.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
4. Przewodnicz¹cych i zastêpców sta³ych komisji wybiera Rada odrêbn¹ uchwa³¹ sporód cz³onków odpowiedniej komisji.
5. Komisje podlegaj¹ce Radzie przedk³adaj¹ jej plan pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
SESJE
§ 17
1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu
sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
wyników wyborów do rady gminy, z zastrze¿eniem
ust. 5.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w
przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania Rady Gminy, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do
pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy, do czasu
wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Gminy Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi
okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim.
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8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 7 stosuje siê ust. 2, z tym ¿e dodatkowo
wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady
Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy  w szczególnoci:
 zwo³uje sesjê Rady,
 przewodniczy obradom zapewniaj¹c w³aciwy porz¹dek i powagê obrad,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y Rady,
 reprezentuje Radê na zewn¹trz,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
2. Insygniami w³adzy Przewodnicz¹cego Rady jest zawieszany na szyi w czasie obrad sesji stylizowany, ozdobny ³añcuch z god³em Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 19
Obs³ugê Rady zabezpiecza stanowisko do spraw obs³ugi Rady, wchodz¹ce w sk³ad struktury organizacyjnej
Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Za wykonywanie swoich obowi¹zków Przewodnicz¹cemu Rady przys³uguje dieta zrycza³towana wed³ug zasad okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
2. Ustalenia zawarte w ust. l dotycz¹ równie¿ Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 21
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
Regulamin Rady Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do
niniejszego Statutu.
2. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej stanowi za³¹cznik
Nr 5 do niniejszego Statutu.
RADNI
§ 22
Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. 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.
§ 23
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie: Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki
radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹
obecni.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 24
Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 25
1. Osoba wybrana na radnego nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w urzêdzie gminy, w której uzyska³a mandat, oraz wykonywaæ funkcji kierownika lub jego zastêpcy w jednostce organizacyjnej tej
gminy. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowi¹zana jest z³o¿yæ wniosek o urlop
bezp³atny w terminie 7 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
2. Radny, o którym mowa w ust. l, otrzymuje urlop bezp³atny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiêcy po jego wyganiêciu.
3. Radny otrzymuje urlop bezp³atny bez wzglêdu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy
zawarty na czas okrelony, który usta³by przed terminem zakoñczenia urlopu bezp³atnego, przed³u¿a siê do
3 miesiêcy po zakoñczeniu tego urlopu.
4. W przypadku radnego wykonuj¹cego funkcjê kierownika lub jego zastêpcy w jednostce organizacyjnej, przejêtej lub utworzonej przez gminê w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesiêcy od
dnia przejêcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Nie z³o¿enie przez radnego wniosku, o którym mowa
w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje siê odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwa³y Rady
Gminy podjêtej na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971).
§ 26
Po wyganiêciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzêdnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadaj¹cym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywa³by, gdyby nie przys³uguj¹cy urlop bezp³atny. Radny zg³asza gotowoæ przyst¹pienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wyganiêcia
mandatu.
§ 27
Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
§ 28
1. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu.
2. Radni nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w
zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia-
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³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
§ 29
1. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której
radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
2. Radni nie mog¹ byæ c z³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
3. Je¿eli wybór lub powo³anie, o którym mowa w ust. 2,
mia³o miejsce przed rozpoczêciem wykonywania mandatu, radny jest obowi¹zany zrzec siê stanowiska lub
funkcji w terminie do 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania. W razie nie zrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po up³ywie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania.
4. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z
udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów
gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby.
Udzia³y lub akcje przekraczaj¹ce ten pakiet powinny
byæ zbyte przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ Rady
Gminy, a w razie nie zbycia ich nie uczestnicz¹ one przez
okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wyganiêciu w wykonywaniu przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa g³osu, prawa do dywidendy, prawa do
podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
5. Naruszenie przez radnego obowi¹zków okrelonych w
ust. 1-4 powoduje odpowiedzialnoæ regulaminow¹
oraz utratê w danym roku prawa do diety.
§ 30
1. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym, zawieraj¹c w szczególnoci informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz o
nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby
prawnej, gminy lub zwi¹zku miêdzygminnego mienia,
które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e
dane o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz
dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach prawa
handlowego. Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
2. Wiadomoci zawarte w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹, chyba, ¿e osoba, która je z³o¿y³a, wyrazi³a pisemn¹ zgodê na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Przewodnicz¹cy Rady Gminy mo¿e podj¹æ decyzjê o
ujawnieniu owiadczenia, pomimo braku zgody sk³adaj¹cego owiadczenie, po zasiêgniêciu opinii Komisji
Rewizyjnej.
3. Owiadczenie, o którym mowa w ust. l, sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady Gminy w terminie trzydziestu dni
od dnia objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni
sk³adaj¹ co roku, do dnia 31 marca, wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa
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miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad gmin. Analizy
zawartych w owiadczeniu danych dokonuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy. Owiadczenie przechowuje siê
przez 6 lat.
4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy sk³ada owiadczenie, o
którym mowa w ust. l, Wójtowi.
5. W przypadku naruszenia terminów okrelonych w ust.
3, radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia
owiadczenia.
6. Podanie nieprawdy w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym powoduje odpowiedzialnoæ na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego.
§ 31
1. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, której jest c z³onkiem. Rada
Gminy odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy
z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku
s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania udzia³u
w pracach organów gminy.
4. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy radnemu
przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
5. Rada Gminy przy ustalaniu wysokoci diet radnych
bierze pod uwagê funkcje pe³nione przez radnego.
§ 32
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 33
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.
KLUBY RADNYCH
§ 34
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 35
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Przynale¿noæ radnych do klubu jest dobrowolna.
3. Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu.
4. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie, nie póniej
jednak ni¿ w terminie 7 dni od zebrania za³o¿ycielskiego, zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady, który informuje
na najbli¿szej sesji o jego utworzeniu.
5. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego klubu.
6. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania Przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 36

§ 45

1. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego, nie póniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od
uchwalenia regulaminu, przed³o¿enia regulaminu Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminu.

Wójt i jego zastêpca nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ, ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania funkcji Wójta lub zastêpcy Wójta.
§ 46

Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez c z³onków klubu.

1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta.
Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje siê z wnioskiem
i opini¹ z wykonania bud¿etu gminy.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady Gminy.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny okrelonej w ust. l na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3, Rada
Gminy zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nie udzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ
Wójta.
5. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.

§ 40

§ 47

1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskowania i opiniowania w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.

1. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nie udzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji
zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.

§ 37
1. Kluby radnych dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
3. Kluby dzia³aj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, kieruj¹c siê dobrem gminy.
§ 38
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich c z³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba
ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 39

§ 41
Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu gminy.
WÓJT GMINY  ORGAN WYKONAWCZY
§ 42
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez radê gminy
i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady Gminy.
§ 43
Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.
§ 44
1)
2)
3)
4)

Funkcji Wójta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub
zastêpc¹ wójta,
zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
mandatem pos³a lub senatora.

§ 48
Je¿eli zg³oszony wniosek o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
mo¿e byæ zg³oszony w tym trybie nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
§ 49
1. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
2. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Wójta.
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§ 50

Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
§ 51
W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 52
1. Po up³ywie kadencji Wójt pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu
objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta.
2. Po up³ywie kadencji Wójta, zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego zastêpcê Wójta.
§ 53
Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec Rady Gminy lubowania o nastêpuj¹cej
treci: Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy, uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 54
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i zadania gminy
okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Gminy,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
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rzowi Gminy.
5. Kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika
s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorz¹dowych okrela
odrêbna ustawa.
§ 59
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê lub innych
pracowników urzêdu gminy do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Wójta.
3. Od decyzji wydanej przez Wójta s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, chyba ¿e
przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 60
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada Wójt.
2. Wójtowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê
Gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
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.
§ 61

Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.
3. Wójt informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.

§ 56

§ 62

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

1. Wójt przygotowuje projekt bud¿etu.
2. Bez zgody Wójta Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
3. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Wójt przedk³ada Radzie
Gminy najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 55

§ 57
1. Je¿eli w inny sposób nie mo¿na usun¹æ bezporedniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia ludzi lub dla mienia,
Wójt mo¿e zarz¹dziæ ewakuacjê z obszarów bezporednio zagro¿onych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
§ 58
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny, nadany przez wójta
w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekreta-

MIENIE KOMUNALNE
§ 63
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do poszczególnych gmin i ich zwi¹zków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w
tym przedsiêbiorstw.
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§ 64
Nabycie mienia komunalnego nastêpuje:
1) Na podstawie ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym,
2) przez przekazanie gminie mienia w zwi¹zku z utworzeniem lub zmian¹ granic gminy; przekazanie mienia nastêpuje w drodze porozumienia zainteresowanych
gmin, a w razie braku porozumienia  decyzj¹ Prezesa
Rady Ministrów, podjêt¹ na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej,
3) w wyniku przekazania przez administracjê rz¹dow¹ na
zasadach okrelonych przez Radê Ministrów w drodze
rozporz¹dzenia,
4) w wyniku w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
5) przez inne czynnoci prawne,
6) w innych przypadkach okrelonych odrêbnymi przepisami.
§ 65
Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników
maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w
odrêbnych przepisach prawa
§ 66
Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gminy.
§ 67
1. 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.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik Gminy (g³ówny ksiêgowy bud¿etu), który
odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym Radê
Gminy oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 68
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Wójta.
§ 69
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 70
1. W gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.

2. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela Rada Gminy odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
3. Statut mo¿e przewidywaæ powo³anie jednostki ni¿szego rzêdu w ramach jednostki pomocniczej.
4. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
§ 71
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a wykonawczym  so³tys. Dzia³alnoæ so³tysa
wspomaga rada so³ecka.
2. So³tys oraz c z³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 72
1. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej mo¿e nast¹piæ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub mo¿e
obejmowaæ, albo organy gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi byæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami tego obszaru.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy w drodze
uchwa³y z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w Statucie.
3. Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
gminy.
4. Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi za³¹cznik Nr 6 do niniejszego Statutu.
§ 73
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady Gminy
bez prawa udzia³u w g³osowaniu, tj. uczestniczyæ w
sesjach Rady, zg³aszaæ wnioski, wykonywaæ zadania
okrelone przez Radê.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach
jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy.
§ 74
Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
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§ 75

1. Jednostki pomocnicze mog¹ prowadziæ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz korzystania z mienia komunalnego okrela statut so³ectwa.
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 76
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym z wyboru jest Wójt.
2. W imieniu Rady Gminy, jej Przewodnicz¹cy nawi¹zuje
z Wójtem stosunek pracy z chwil¹ wyboru. Rada Gminy ustala wysokoæ wynagrodzenia Wójta.
§ 77
1. Pracownikami samorz¹dowymi, z którymi nawi¹zany
jest stosunek pracy w formie powo³ania s¹ Sekretarz i
Skarbnik Gminy.
2. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy na podstawie
powo³ania jest uchwa³a Rady Gminy podejmowana na
wniosek Wójta Gminy.
§ 78
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracê s¹ osoby zajmuj¹ce inne stanowiska ni¿ okrelone w § § 76 i 77.
2. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z osobami wymienionymi w § § 77 i 78 Statutu w³aciwy jest Wójt Gminy, jako kierownik Urzêdu Gminy.
3. Przed podjêciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie powo³ania sk³ada pisemne lubowanie o nastêpuj¹cej treci: lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym
stanowisku bêdê s³u¿yæ spo³ecznoci gminy Kobylnica, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.
PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW GMINNYCH
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 Za³¹cznik nr 4  Regulamin Rady Gminy,
 Za³¹cznik nr 5  Regulamin Komisji Rewizyjnej,
 Za³¹cznik nr 6  Wykaz jednostek pomocniczych gminy Kobylnica.
Za³¹cznik Nr 2
WYKAZ PIECZÊCI URZÊDOWYCH l ICH OPIS
1. Pieczêci¹ Rady Gminy Kobylnica jest okr¹g³a pieczêæ
o rednicy 35 mm z god³em pañstwowym porodku i
napisem w otoku Rada Gminy Kobylnica.
2. Pieczêci¹ Wójta Gminy Kobylnica jest okr¹g³a pieczêæ
o rednicy 35 mm z god³em pañstwowym porodku i
napisem w otoku Wójt Gminy Kobylnica.
3. Pieczêci¹ Urzêdu Gminy Kobylnica jest okr¹g³a pieczêæ
o rednicy 35 mm z god³em pañstwowym porodku i
napisem w otoku Urz¹d Gminy Kobylnica.
Za³¹cznik Nr 3
WYKAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOBYLNICA
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy ul.
G³ówna 1c.
2. Gminny Orodek Kultury w Kobylnicy ul. G³ówna 1b.
3. Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w
Kobylnicy ul. M³yñska 3b.
4. Szko³a Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Koñczewie ul. Szkolna 1.
5. Szko³a Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w
Kwakowie ul. S³upska 5.
6. Szko³a Podstawowa im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w S³onowicach 4.
7. Szko³a Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach ul. Szkolna 1.
8. Gimnazjum w Kobylnicy ul. G³ówna 63.
9. Gimnazjum w Sycewicach ul. Szkolna 1.

§ 79
1. Przepisy gminne ustanawia Rada Gminy w formie
uchwa³y. Podlegaj¹ one opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 80
1. Statut oraz ka¿da jego zmiana podlegaj¹ opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia.
§ 81
Wykaz za³¹czników do Statutu Gminy Kobylnica:
 Za³¹cznik nr 1  Mapka gminy,
 Za³¹cznik nr 2  Wykaz pieczêci urzêdowych,
 Za³¹cznik nr 3  Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Kobylnica,

Za³¹cznik Nr 4
Regulamin Rady Gminy Kobylnica
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Rady, zwany dalej Regulaminem okrela
organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej Komisji.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz
przez Wójta Gminy wykonuj¹cych jej uchwa³y.
2. Wójt i Komisje Rady dzia³aj¹ pod jej kontrol¹, sk³adaj¹c sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Organem w³aciwym do rozpatrywania skarg dotycz¹cych zadañ lub dzia³alnoci:
a) Rady Gminy  jest Wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych  Regionalna Izba Obrachunkowa,
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b) Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zadañ w³asnych jest Rada
Gminy, a zadañ zleconych w zakresie administracji rz¹dowej  Wojewoda.
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY
§4
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i
Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³ady Rady,
w g³osowaniu tajnym.
3. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 m-ca
od dnia z³o¿enia rezygnacji.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3 w ci¹gu
1 m-ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne
z przyjêciem rezygnacji przez Radê Gminy z up³ywem
ostatniego dnia m-ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
§5
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy koordynuje z ramienia Rady pracê Komisji Rady.
3. Podzia³u zadañ w zakresie, o którym mowa w ust. 2
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
SESJE RADY
§6
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
a) postanowienia proceduralne,
b) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
c) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
d) apele zawieraj¹ce formalne niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§7
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

§8
Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê Rady natychmiast w sprawach nadzwyczajnych,
dot. sytuacji zagro¿enia interesu publicznego.
PRZYGOTOWANIE SESJI
§9
1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cym.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów projektowanego porz¹dku obrad.
3. Sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ przesy³ek pocztowych lub w inny skuteczny sposób.
5. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
6. Zawiadomienia wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania
z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej
na 14 dni przed sesj¹.
7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 6 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek
o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do
uchwalania porz¹dku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty na 7 dni przed
sesj¹.
9. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadomienia na takich samych zasadach jak radnych so³tysów o sesji Rady Gminy.
10. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli projekt wp³yn¹³
do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia
sesji Rady.
§ 10
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Sekretarz i Skarbnik Gminy, a tak¿e radca prawny Urzêdu Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 11
Wójt Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i
odbyciu sesji.
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OBRADY
§ 12

1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§ 13
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego, Rada mo¿e
postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przeprowadzeniu sesji w trybie przewidzianym w
ust. 1 Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub
koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed jej
zakoñczeniem odnotowuje siê w protokole.
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1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Wójta z prac w okresie miêdzysesyjnym
zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski.
§ 20
1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 19 pkt 3 sk³ada Wójt.
2. Sprawozdania Komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisjê.
§ 21

Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swojego ustawowego sk³adu.

1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie dorêcza je
adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê udzielana jest w formie pisemnej w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby upowa¿nione
do tego przez Wójta.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 16

§ 22

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci czynnoæ tê wykonuje
Wiceprzewodnicz¹cy.

1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady. Je¿eli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. § 21 ust. 5 i
6 Regulaminu stosuje siê odpowiednio.

§ 14
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady w porozumieniu z
Wiceprzewodnicz¹cym.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 8 Regulaminu.
§ 15

§ 17
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y OTWIERAM. SESJÊ
RADY GMINY KOBYLNICA.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 13 ust. 1 Regulaminu.
§ 18
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
Radzie pod dyskusjê porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ radny.
3. Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie porz¹dek obrad oraz wnioski, o
jakich mowa w ust. 2.
4. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
§ 19
1. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:

§ 23
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiê z³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
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2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³uje mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnosi skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 25
Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
§ 27
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 28
1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, albo ewentualnego przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 29
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê ZAMYKAM...
SESJÊ RADY GMINY KOBYLNICA.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 30
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
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2. Uchwalenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej na nastêpnej sesji.
3. Uchwa³a Rady Gminy sprzeczna z prawem jest niewa¿na. O jej niewa¿noci w czêci lub w ca³oci orzeka
organ nadzoru w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia dorêczenia uchwa³y.
4. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objêtym stwierdzeniem niewa¿noci z dniem dorêczenia rozstrzygniêcia organu nadzorczego.
§ 31
1. Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji Rady protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywany jest na tamê magnetofonow¹, która przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o przyjêciu protoko³u obrad sesji.
§ 32
1. Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ ten powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazaæ tytu³y
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
d) uchwalony porz¹dek obrad,
e) przebieg obrad a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, tekst zg³oszonych jak równie¿
uchwalonych wniosków a ponadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
d) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw, wstrzymuje siê,
g) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
h) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Protokó³ z ostatniej sesji ustêpuj¹cej Rady podpisuje
jej Przewodnicz¹cy w ci¹gu 7 dni od daty posiedzenia
ostatniej sesji.
§ 33
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po uwzglêdnieniu uwag, o których
mowa w ust. 1.
§ 34
1. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji z danej kadencji i
oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nie-
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§ 41

obecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Kopiê uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji, a
uchwa³y stanowi¹ce przepisy porz¹dkowe nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
4. Wyci¹gi z protoko³u sesji Rady wraz z kopiami uchwa³
Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom
organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych
dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.

1. Wójt obowi¹zany jest do przed³o¿enia uchwa³y Rady
Gminy Wojewodzie w ci¹gu 7 dni od dnia ich podpisania.
2. Uchwa³y w sprawie przepisów porz¹dkowych Wójt
przekazuje Wojewodzie w ci¹gu 2 dni od ich podjêcia.
3. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
wójtom s¹siednich gmin i Starocie Powiatu, w którym po³o¿ona jest gmina, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.

§ 35

§ 42

1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie Urzêdu Gminy oraz na nastêpnej sesji.
2. Ograniczenia w dostêpie do protoko³u sesji Rady mog¹
wynikaæ wy³¹cznie z przepisów ustawowych chroni¹cych prawa i wolnoæ osób, których dane dotycz¹, b¹d
podlegaj¹cych ograniczeniu jawnoci.
UCHWA£Y
§ 36
1. Uchwa³y, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele s¹
sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
§ 37
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych,
Komisje Rady oraz Wójt chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
a) datê i tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³,
e) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
f) uchwa³y podaje siê do wiadomoci publicznej w
sposób zwyczajowo przyjêty na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy. Uchwa³y stanowi¹ce przepisy gminne podlegaj¹ opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³ oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy.
§ 38
1. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego Rady prowadz¹cego obrady.
§ 39
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 40
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.

Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
TRYB G£OSOWANIA
§ 43
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 44
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw,
wstrzymuj¹ce siê sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokóle sesji.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cego lub radnego.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 45
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady poddaje wniosek pod g³osowanie formu³uj¹c go w sposób precyzyjny i przejrzysty,
aby nie budzi³ on w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
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3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
§ 47
1. Je¿eli oprócz wniosków o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku (wniosków) Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków)
o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
nale¿y poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie za
przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm. wynikaj¹cymi z
poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 48
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ iloæ g³osów za ni¿ przeciw g³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z
grup g³osuj¹cych za czy  przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
§ 49
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyska³a przynajmniej jeden g³os
wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów
to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e liczba g³osów za wynosi co najmniej 9.
KOMISJE RADY
§ 50
1. Rada gminy ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ sta³e
i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c
przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy. W sk³ad poszczególnych komisji wchodzi od 3 do 5 radnych. Radny mo¿e byæ c z³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
§ 51
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada.
2. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie, która mo¿e zleciæ komisjom
dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 52
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, a nadto z innymi podmiotami, jeli to jest uzasadnione przedmiotem
ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹
je Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady stosownie do § 5 Regulaminu mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z posiedzenia.
§ 53
1. Pracami komisji kieruje jej Przewodnicz¹cy lub Zastêpca, wybrani przez Radê sporód c z³onków danej komisji.
2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
§ 54
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci musi uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
2. Szczegó³owe zasady dzia³ania, odbywania posiedzeñ,
obradowania itp. komisje ustalaj¹ w przygotowanych
przez siebie i zatwierdzonych przez Radê regulaminach.
3. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê z zachowaniem zasady jawnoci.
§ 55
Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz w roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
§ 56
1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
RADNI
§ 57
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami:
 informowanie wyborców o stanie Gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
§ 58
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny, w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
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§ 59

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 60
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Wójt i wystêpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub
nie udzielenie absolutorium Wójtowi z tego tytu³u.
§ 67
Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o jakim mowa w § 66
ust. 2 Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.

Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.

WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH GMIN

§ 61
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje
Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ.

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami
Gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych gmin.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba, ¿e uczestnicz¹cy we wspólnej
sesji postanowi¹ inaczej.

§ 62

KLUBY RADNYCH

1. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ doran¹ komisjê do szczegó³owego zbadania okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.

§ 69

§ 63
Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.
25 ust 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania,
danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru
zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 64
1. Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej na i sesji
wrêcza radnym zawiadczenie potwierdzaj¹ce ich wybór do Rady.
2. Wójt udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich
mandatu.
3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
§ 65
Do radnych maj¹ zastosowanie przepisy § § 23-35 Statutu Gminy Kobylnica.

§ 68

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 70
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Przynale¿noæ radnych do klubu jest dobrowolna.
3. Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu.
4. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie, nie póniej
jednak ni¿ w terminie 7 dni od zebrania za³o¿ycielskiego, zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady, który informuje
na najbli¿szej sesji Rady o jego utworzeniu.
5. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
6. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 71
1. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego, nie póniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od
uchwalenia regulaminu, przed³o¿enia regulaminu Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminu.

ABSOLUTORIUM

§ 72

§ 66

1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
3. Kluby dzia³aj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, kieruj¹c siê dobrem gminy.

1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Wójt przedk³ada
Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania nie
póniej ni¿ do dnia 15 marca roku nastêpnego po roku
bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie Wójta.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i przek³ada sprawozdanie Wójta wraz z w³asn¹ opini¹ nie
póniej ni¿ do 31 marca roku nastêpnego po up³ywie
roku bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie

§ 73
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bez-
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wzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy c z³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich c z³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 74
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez c z³onków klubu.
§ 75
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskowania i opiniowania w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
§ 76
Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Gminy.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 77
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
Za³¹cznik Nr 5
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

§5
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach Komisji w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia c z³onków Komisji decyduje pisemnie jej Przewodnicz¹cy.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ZADANIA KONTROLNE
§6
1. Komisja kontroluje w zakresie zleconym przez Radê
dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy
pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹ w tym wykonanie bud¿etu.
§7
Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.

§1

§8

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kobylnica jest sta³¹
komisj¹ powo³an¹ przez Radê Gminy w celu opiniowania bud¿etu gminy, wystêpowania z wnioskiem do
Rady Gminy w sprawie udzielenia b¹d nie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie
kontroli dzia³alnoci Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
3. Celem dzia³alnoci kontrolnej komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych zapobieganie niekorzystnym
zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek
oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
a) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
b) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia,
c) sprawdzaj¹ce  podejmowanie w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej Kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostek.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone s¹
w oparciu o plan pracy Komisji przedk³adany Radzie
Gminy.

§2
Komisja podlega Radzie Gminy.

§9
Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê
oraz przerwania kontroli (nie rozpoczynania) na wniosek
Rady.

§3

§ 10

1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz dwóch c
z³onków.
3. Odwo³anie c z³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w § 1.

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê.
2. Jako dowód w postêpowaniu kontrolnym mo¿e byæ
wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem a w szczególnoci: dokumenty, wyjanienia i
owiadczenia kontrolowanych.

§4

TRYB KONTROLI

Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji, prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania
wykonuje zastêpca przewodnicz¹cego.

§ 11
1. Kontrole wykonuje w imieniu Komisji zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
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§ 17

2. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
3. Kontroluj¹cy s¹ zobowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa
w ust. 2 oraz dowody to¿samoci.

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i Kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 12

§ 18

W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
jednostki, Wójta oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy
wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego
Rady w terminie okrelonym w Regulaminie Rady.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku nastêpnego po up³ywie roku bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie Wójta Gminy.

§ 13
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowi¹zany zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do przeprowadzenia kontroli a w szczególnoci przedk³adaæ na
¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów i pomieszczeñ, udzielaæ ustnych i pisemnych wyjanieñ dot. przedmiotu
kontroli.
2. Udostêpnienie informacji niejawnych odbywa siê w
trybie okrelonym w odrêbnych przepisach. Informacje niejawne reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 14
Czynnoci kontrolne powinny byæ wykonywane w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
PROTOKO£Y KONTROLI

ZADANIA OPINIODAWCZE

§ 19
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Wójta.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie, o których
mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku
w tej sprawie.
§ 20
Komisja wydaje równie¿ opinie w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.

§ 15

POSIEDZENIA KOMISJI

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych, datê rozpoczêcia
i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
3) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
4) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
5) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci
oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokóle,
6) datê, miejsce podpisania protokó³u i podpisy kontroluj¹cych oraz kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
7) protokó³ mo¿e zawieraæ wnioski i propozycje co do
sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.

§ 21

§ 16
Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protokó³u pokontrolnego do podpisania, z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z jej planem pracy
oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia zwo³ywane s¹ z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek:
 Przewodnicz¹cego Rady,
 5 radnych,
 nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
We wniosku nale¿y wskazaæ przyczynê jego z³o¿enia.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenia Komisji:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów, z których porad i opinii Komisja mo¿e korzystaæ.
4. Z posiedzeñ Komisji sporz¹dza siê protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich c z³onków Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 22
1. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Komisji.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
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§ 23

UCHWA£A Nr II/23/02
Rady Gminy w Pszczó³kach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 24
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem dzia³ania Komisji.
§ 25
1. Komisja mo¿e wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolowanego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
3. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzonej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 26
Komisja mo¿e wystêpowaæ do Rady Gminy w sprawie
wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez
inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 6
WYKAZ JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY KOBYLNICA
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So³ectwa:
Boles³awice.
Bzowo.
Kobylnica.
Komi³owo.
Komorczyn.
Koñczewo.
Kruszyna.
Kuleszewo.
Kwakowo.
Lubuñ.
Lulemino.
£osino.
P³aszewo.
Reblino.
Runowo S³awieñskie.
Sierakowo.
S³onowice.
S³onowiczki.
Sycewice.
ciêgnica.
Widzino.
Wrz¹ca.
Zagórki.
Zêbowo.
¯elkówko.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi
Kolnik, Rêbielcz, Pszczó³ki, Skowarcz, Ró¿yny, Ulkowy,
Kleszczewko w gminie Pszczó³ki dla przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 Prob 8,4 Mpa W³oc³awek-Gdynia wraz ze stref¹ ochronn¹ i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi  fragmentu przebiegaj¹cego przez teren
gminy Pszczó³ki w województwie pomorskim.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: Dz. U. 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; z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) 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 zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984) Rada Gminy Pszczó³ki, uchwala co nastêpuje.
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi: Kolnik, Rêbielcz,
Pszczó³ki, Skowarcz, Ró¿yny, Ulkowy, Kleszczewko w
gminie Pszczó³ki dla przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 Prob 8,4 Mpa W³oc³awek-Gdynia wraz ze
stref¹ ochronn¹ i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi  fragmentu przebiegaj¹cego przez teren gminy Pszczó³ki w województwie pomorskim.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzonego 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 pón. zm.).
§2
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Gazoci¹g wysokiego cinienia W³oc³awek-Gdynia przebiega przez wsie: Kolnik, Rêbielcz, Pszczó³ki, Skowarcz,
Ró¿yny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie Pszczó³ki
a) cinienie robocze 8,4 Mpa,
b) rednica nominalna 500 mm,
c) g³êbokoæ u³o¿enia gazoci¹gu 1,5 m-1,8 m,
d) wymagana strefa budynków mieszkalnych 15,0 m
dla budynków u¿ytecznoci publicznej 16,25 m od
zewnêtrznej cianki gazoci¹gu, przy czym na odcinkach, gdzie trasa planowanego gazoci¹gu biegnie
wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu nale¿y uwzglêdniæ
nak³adanie siê obu stref,
e) trasa gazoci¹gu powinna byæ trwale oznakowana
nad powierzchni¹ terenu,
f) gazoci¹g nie wymaga obs³ugi ze strony gminnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej ani specjalnego
dojazdu.
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2. Liniê wyznaczaj¹c¹ trasê gazoci¹gu nale¿y traktowaæ
jako orientacyjny przebieg osi gazoci¹gu, stosownie
do skali rysunku planu, dopuszcza siê korekty na etapie planu zagospodarowania terenu oraz tyczenia geodezyjnego. Ustalenie to dotyczy równie¿ odpowiednio
miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi, uzbrojeniem terenu oraz podstawowymi ciekami wodnymi.
3. Gazoci¹g nie mo¿e spowodowaæ zmiany u¿ytkowania
terenów rolnych.
a) zakaz sadzenia drzew i krzewów na trasie gazoci¹gu
w pasie po 3 m z ka¿dej strony ruroci¹gu.
4. Na terenach lenych przez które prowadzona jest trasa gazoci¹gu w pasie szerokoci 6 m wymagane jest
trwa³e wylesienie dla potrzeb eksploatacji gazoci¹gu.
Na czas trwania budowy dopuszcza siê zajêcie terenu
i wylesienie w pasie terenu o szerokoci 10,5 m. Warunki zagospodarowania terenów lenych na okres
trwania budowy nale¿y uzgodniæ z jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ lasem.
5. Kolizje gazoci¹gu z urz¹dzeniami technicznymi nale¿y
rozwi¹zaæ w projekcie budowlanym w postaci przejæ
podziemnych w tym:
a) kolizje z drogami publicznymi wymagaj¹ parametrów przepustu jak dla dróg utwardzonych, niezale¿nie od obecnego stanu dróg,
b) kolizje z liniami kolejowymi wymagaj¹ zabezpieczeñ
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ polsk¹ norm¹,
c) kolizje z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej takimi jak urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne,
elektryczne, telekomunikacyjne itp. wymagaj¹ zabezpieczeñ zgodnie z polskimi normami,
d) kolizje z podstawowymi ciekami wodnymi, wymagaj¹ pozwolenia wodno-prawnego,
e) kolizje z obszarami zmeliorowanymi, sieci¹ drenarsk¹ i rowami otwartymi wymagaj¹ operatorów wodno-prawnych oraz odbudowy naruszonych urz¹dzeñ
bezporednio po u³o¿eniu odcinka gazoci¹gu,
f) w/w kolizje wymagaj¹ ponadto uzgodnienia z zainteresowanymi stronami.
6. Warunki zagospodarowania w obszarach chronionych.
a) zachowaæ pe³n¹ ochronê archeologiczn¹ w obszarach ochronny archeologicznej oznaczonej na rysunku planu. Prace ziemne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w którym zostan¹ okrelone warunki prowadzenia robót.
7. Warunki zagospodarowania terenów wzd³u¿ trasy gazoci¹gu na okres trwania budowy:
a) na czas budowy zajêty zostaje pas terenu o szerokoci ca 20 m na pas komunikacyjny, wykop, ha³dê
gruntu, miejsce na sk³adowanie rur, na terenach lenych odpowiednio 10,5 m,
b) w pasie robót ziemnych wymagane jest zdjêcie i
zabezpieczenie humusu,
c) przejêcia zboczy dolin rzecznych nale¿y zabezpieczyæ
przed erozj¹ w trakcie prac budowlanych,
d) w szczególnych przypadkach dopuszcza siê budowê dróg tymczasowych,
e) na terenach lenych warunki zagospodarowania terenu na okres trwania budowy nale¿y uzgodniæ z
jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ lasem,
f) po zakoñczeniu robót nale¿y zrekultywowaæ i przywróciæ teren do stanu sprzed rozpoczêcia budowy.
8. Na terenie wsi Kolnik na dzia³ce nr 1 przewiduje siê na
ruroci¹gu luzê nadawczo-odbiorcz¹ do prac konser-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wacyjnych z zamontowan¹ odcinaj¹c¹ zasuw¹ g³ówn¹ i zasuwami odpowietrzaj¹cymi. Wielkoæ dzia³ki ca
500 m2. Teren winien byæ ogrodzony i oznakowany z
drog¹ dojazdow¹.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki od nr 1-3, w skali
1:10000, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 Prob,
8,4 Mpa  fragmentu przebiegaj¹cego przez teren gminy
Pszczó³ki w województwie pomorskim.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) projektowan¹ trasê gazoci¹gu,
b) strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, która wyniesie
0% dla wszystkich terenów objêtych niniejszym planem.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Pszczó³ki,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 4 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§6
Dla terenów objêtych uchwalonym planem trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzonego 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 pón. zm.).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

19
UCHWA£A Nr IV/18/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dotycz¹cego
przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 Prob.
8,4 Mpa W³oc³awek-Gdynia wraz ze stref¹ ochronn¹ 
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fragmentu przebiegaj¹cego przez teren wsi Dobrzewino, w Gminie Szemud.
Na podstawie art. 7, art. 26, 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 (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy
Szemud, uchwala co nastêpuje.
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud dotycz¹cy przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia Dn 500 Prob. 8,4 Mpa W³oc³awek  Gdynia wraz ze stref¹ ochronn¹  fragmentu przebiegaj¹cego przez teren wsi Dobrzewino, w gminie Szemud.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/39/90 z dnia
27 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16 z dnia 5 czerwca 1990 r. poz. 124 z pón. zm.) w granicach objêtych
uchwalonym planem
§2
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Gazoci¹g wysokiego cinienia W³oc³awek  Gdynia
fragment przebiega przez wie Dobrzewino w gminie Szemud
a) cinienie robocze 8,4 Mpa i 1,1 km d³ugoci
b) rednica nominalna 500 mm,
c) g³êbokoæ u³o¿enia gazoci¹gu 1,5 m-1,8 m,
d) wymagana strefa od budynków mieszkalnych 15,0 m,
od budynków u¿ytecznoci publicznej. 16,25 m od
zewnêtrznej cianki gazoci¹gu, przy czym na odcinkach, gdzie trasa planowanego gazoci¹gu biegnie
wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu nale¿y uwzglêdniæ
nak³adanie siê obu stref,
e) trasa gazoci¹gu powinna byæ trwale oznakowana
nad powierzchni¹ terenu,
f) gazoci¹g nie wymaga obs³ugi ze strony gminnych
urz¹dzeñ infrastruktury ani specjalnego dojazdu.
2. Liniê wyznaczaj¹c¹ trasê gazoci¹gu nale¿y traktowaæ
jako orientacyjny przebieg osi gazoci¹gu, stosownie
do skali rysunku planu, dopuszcza siê korekty na etapie planu zagospodarowania terenu oraz tyczenia geodezyjnego. Ustalenie to dotyczy równie¿ odpowiednio
miejsc kolizji z drogami, uzbrojeniem terenu oraz podstawowymi ciekami wodnymi.
3. Gazoci¹g nie mo¿e spowodowaæ zmiany u¿ytkowania
terenów rolnych.
a) zakaz sadzenia drzew i krzewów na trasie gazoci¹gu
w pasie po 3 m z ka¿dej strony ruroci¹gu.
4. Kolizje gazoci¹gu z urz¹dzeniami technicznymi nale¿y
rozwi¹zaæ w projekcie budowlanym w postaci przejæ
podziemnych w tym:
a) kolizje z drogami publicznymi wymagaj¹ parametrów przepustu jak dla dróg utwardzonych, niezale¿nie od obecnego stanu dróg,

b) kolizje z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej takim jak urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne,
elektryczne, telekomunikacyjne itp. wymagaj¹ zabezpieczeñ zgodnie z polskimi normami,
c) kolizje z podstawowymi ciekami wodnymi wymagaj¹ pozwolenia wodno  prawnego,
d) kolizje z obszarami zmeliorowanymi, sieci¹ drenarsk¹ i rowami otwartymi wymagaj¹ operatów wodno  prawnych oraz odbudowy naruszonych urz¹dzeñ bezporednio po u³o¿eniu odcinka gazoci¹gu,
e) w/w kolizje wymagaj¹ ponadto uzgodnienia z zainteresowanymi stronami.
5. Warunki zagospodarowania w obszarach chronionych
a) zachowaæ pe³n¹ ochronê archeologiczn¹ w obszarach ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu. Prace ziemne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w którym zostan¹ okrelone warunki prowadzenia robót.
6. Warunki zagospodarowania terenów wzd³u¿ trasy gazoci¹gu na okres trwania budowy:
a) na czas budowy zajêty zostanie pas terenu o szerokoci ca 20 m na pas komunikacyjny, wykop, ha³dê
gruntu, miejsce na sk³adowanie rur, na terenach lenych odpowiednio 10,5 m,
b) w pasie robót ziemnych wymagane jest zdjêcie i
zabezpieczenie humusu,
c) w szczególnych przypadkach dopuszcza siê budowê dróg tymczasowych,
d) na terenach lenych warunki zagospodarowania terenu na okres trwania budowy nale¿y uzgodniæ z
jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ lasem,
e) po zakoñczeniu robót nale¿y zrekultywowaæ teren
do stanu sprzed rozpoczêcia budowy.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek nr 1 w skali
1:10000, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 Prob
8,4 Mpa  fragmentu przebiegaj¹cego przez teren wsi
Dobrzewino gm. Szemud.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) projektowan¹ trasê gazoci¹gu.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczania z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci która wyniesie 0% dla
wszystkich terenów objêtych niniejszym planem.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Szemud,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasa-
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dach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 4 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§6
Dla terenów objêtych uchwalonym planem trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XI/39/90 z dnia 27 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16
z dnia 5 czerwca 1990 r. poz. 124 z pón. zm.) w granicach objêtych uchwalonym planem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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