DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 20 stycznia 2003 r.
Nr 10

TREÆ:
Poz.:
ZARZ¥DZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO:
98

 Nr 4/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do niektórych rad gmin województwa pomorskiego ..................................................................................................................................................... 386

99

 Nr 188/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku .......................................................................................................................... 387

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W £EBIE:
100  Nr 26/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie miasta £eby .................................................................................... 387
101  Nr 271/XLIII/2002 z dnia 12 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie miasta £eby ......................................................................... 387

UCHWA£Y RADY GMINY NOWA WIE LÊBORSKA:
102  Nr XXXVIII/348/2002 z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa
Wie Lêborska .......................................................................................................................................................... 388
103  Nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wie Lêborska ...... 388
104  Nr XXXIX/359/2002 z dnia 25 wrzenia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczanie wody
i odprowadzanie cieków ........................................................................................................................................ 390

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W ¯UKOWIE:
105  Nr XLV/789/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Ma³kowo, czêæ dzia³ki Nr 188/3, w gminie ¯ukowo ........................................ 394

UCHWA£Y RADY GMINY STÊ¯YCA:
106  Nr XLVI/534/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci dzia³ek Nr 98/1-256/6 po³o¿onych we wsi ¯uromino w gminie
Stê¿yca ..................................................................................................................................................................... 395
107  Nr XLVI/535/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci dzia³ki Nr 89/51 po³o¿onej we wsi Niesio³owice w gminie
Stê¿yca ..................................................................................................................................................................... 397

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 98

 386 
UCHWA£Y RADY MIASTA JASTARNIA:

108  Nr II/6/2002 z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Jastarnia ........................................ 398
109  Nr XLIII/403/2002 z dnia 7 padziernika 2002 r. w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XXX/297/98 Rady Miasta
Jastarni z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Gminy Jastarnia  zmienionej uchwa³¹ Nr XXXI/303/98 Rady Miasta Jastarni z dnia 31 marca
1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XXX/297/98 Rady Miasta Jastarnia .............................. 398

98

§3

ZARZ¥DZENIE Nr 4/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2003 r.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 30 marca
2003 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do niektórych rad
gmin województwa pomorskiego.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§4

Na podstawie art. 192 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 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.
1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do nastêpuj¹cych
Rad Gmin:
1) Rady Gminy Stare Pole w okrêgu wyborczym Nr 9
w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Adama KULIÑSKIEGO wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu,
2) Rady Gminy w Starej Kiszewie w okrêgu wyborczym
Nr 1 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Rafa³a WIÊC£AWSKIEGO wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 4/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2003 r.

§2
W wyborach w gminach, o których mowa w § 1, wybieranych bêdzie w ka¿dym okrêgu po jednym radnym.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczeñ Wójtów Gmin informacji o
granicach okrêgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w tych okrêgach oraz o

do 8 lutego 2003 r.

siedzibach Gminnych Komisji Wyborczych
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Gminnych Komisji Wyborczych dla
do 13 lutego 2003 r.
do 28 lutego 2003 r.
do godz. 24.00

przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach wyborczych
- zg³aszanie Gminnym Komisjom Wyborczym list kandydatów na radnych wybieranych w
okrêgach wyborczych
-

powo³anie przez Wójtów Gmin Obwodowych Komisji Wyborczych na czas

przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
do 9 marca 2003 r.

-

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczeñ Wójtów Gmin informacji

o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczeñ Gminnych Komisji Wyborczych o zarejestrowanych listach
do 15 marca 2003 r.

kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 16 marca 2003 r.

- sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdach Gmin

29 marca 2003 r.

- przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców

30 marca 2003 r.
godz. 6.00-20.00

- g³osowanie
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ZATWIERDZAM

§1

PREZES RADY MINISTRÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
L. Miller

Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli z bud¿etu gminy dzia³aj¹cych na
terenie miasta £eby, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
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ZARZ¥DZENIE Nr 188/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2002 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W statucie Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 187/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie
nadania statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu
w Gdañsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 6, poz. 98
i Nr 55, poz. 1321) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 25 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych;
2) w § 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) Wojewódzki Inspektorat Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych;
3) w § 27 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych w Gdyni 
kontrolowanie jakoci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych w produkcji i obrocie, w tym
wywo¿onych za granicê, a tak¿e sprowadzanych
z zagranicy, kontrola warunków ich sk³adowania i transportu oraz dokonywanie oceny i wydawanie wiadectw w zakresie ich jakoci handlowej.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

100
UCHWA£A Nr 26/III/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie miasta £eby.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2b, 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1997 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska w £ebie uchwala, co
nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 26/III/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
TRYB UDZIELANIA i ROZLICZANIA DOTACJI
DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
I. TRYB UDZIELANIA DOTACJI
1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych przys³uguje
na ka¿de dziecko w wysokoci 75% wydatków bie¿¹cych poniesionych w roku poprzednim s¹siedniej
gminy Wicko w przeliczeniu na 1 dziecko.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien byæ z³o¿ony
przez osoby prowadz¹ce przedszkola niepubliczne
nie póniej ni¿ do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji i powinien zawieraæ
dane dotycz¹ce planowanej liczby dzieci.
3. Dotacja bêdzie przekazywana zaliczkowo w okresach
miesiêcznych do dnia 5-go ka¿dego miesi¹ca na
miesi¹c bie¿¹cy.
II. SPOSÓB ROZLICZANIA DOTACJI.
Rozliczenie dotacji nastêpuje ka¿dorazowo po zakoñczeniu kwarta³u na podstawie odpisów dokumentów
ród³owych  faktur, umów oraz dokumentacji okrelaj¹cej zastosowany tryb zamówieñ publicznych.

101
UCHWALA Nr 271/XLIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie miasta £eby.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2b, 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1997 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska w £ebie uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 101, 102, 103
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§1
Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli z bud¿etu gminy dzia³aj¹cych na
terenie miasta £eby, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 271/XLIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
TRYB UDZIELANIA i ROZLICZANIA DOTACJI
DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

1. § 11 Rozdzia³u III otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d stanowi¹: Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
jego zastêpca oraz jeden cz³onek.
2. § 1 pkt 1 Za³¹cznika nr 6 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d obraduje na posiedzeniu zwo³anym przez Wójta lub jego zastêpcê przy obecnoci co najmniej 2 c
z³onków, w tym Wójta lub jego zastêpcy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

103
UCHWA£A Nr IV/26/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Gminy Nowa
Wie Lêborska.

I. TRYB UDZIELANIA DOTACJI.
1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych przys³uguje
na ka¿de dziecko w wysokoci nie ni¿szej ni¿ 75%
wydatków bie¿¹cych poniesionych w roku poprzednim s¹siedniej gminy w przeliczeniu na 1 dziecko.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien byæ z³o¿ony
przez osoby prowadz¹ce przedszkola niepubliczne
nie póniej ni¿ do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji i powinien zawieraæ
dane dotycz¹ce planowanej liczby dzieci.
3. Dotacja bêdzie przekazywana zaliczkowo w okresach
miesiêcznych do dnia 5-go ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c bie¿¹cy.
II. SPOSÓB ROZLICZANIA DOTACJI.
1. Rozliczenie dotacji nastêpuje ka¿dorazowo po zakoñczeniu kwarta³u na podstawie odpisów dokumentów ród³owych faktur, umów oraz dokumentacji
okrelaj¹cej zastosowany tryb zamówieñ publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pón.zm.)
oraz art. 2 i 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123) i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

102

§4

UCHWA£A Nr XXXVIII/348/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 23 sierpnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Nowa Wie Lêborska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Gminy
Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XII/117 Rady Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 28 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Nowa Wie Lêborska wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§1
Nadaje siê statut gminnej instytucji kultury wystêpuj¹cej pod nazw¹ Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wie
Lêborska stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa
Wie Lêborska.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
XXXIV/306/2002 z dnia 27 lutego 2002 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/26/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT
Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wie Lêborska
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wie Lêborska, zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997roku o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539, z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r., Nr 13, poz. 123).
3. Niniejszego statutu.
§2
1. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i jest wpisana
do rejestru prowadzonego przez organizatora.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nowa Wie Lêborska.
3. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Nowa Wie Lêborska, a terenem jej dzia³alnoci gmina Nowa Wie
Lêborska w województwie pomorskim.
4. Biblioteka dzia³a w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

e) organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
f) wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i z
bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa gminy,
g) prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej
bibliotek publicznych w gminie,
h) realizacja innych zadañ uzgodnionych z Organizatorem
i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku.
ROZDZIA£ III
ORGANY BIBLOTEKI i JEJ ORGANIZACJA
§5
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora Biblioteki powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy
po zasiêgniêciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku oraz stowarzyszeñ zawodowych.
§6
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej i administracyjnej.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku.

§3

§7

1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Nowa Wie Lêborska.
2. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji okrelone w odrêbnych przepisach.

ROZDZIA£ II
CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§4
1. Biblioteka jest g³ówn¹ publiczn¹ bibliotek¹ gminy.
2. Celami Biblioteki s¹:
a) zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców gminy,
b) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy,
c) upowszechnianie wiedzy i nauki,
d) rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego regionu,
e) dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
3. Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym realizowaniem zadañ statutowych przez biblioteki publiczne na terenie gminy,
b) tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych: katalogowych, bibliograficznych,
c) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokszta³ceniowych,
d) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej,

§8

§9
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez Dyrektora.
§ 10
Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela Regulamin
Organizacyjny nadany przez Dyrektora.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 11
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci instytucji zatwierdzany przez Dyrektora
Biblioteki.
§ 12
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystywania.
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2. Dzia³alnoæ Biblioteki jest finansowana:
a) z bud¿etu gminy,
b) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
c) z innych róde³.
§ 13
W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ wy³¹cznie na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/359/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania cieków
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 14

§1

Biblioteka tworzy zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowoKanalizacyjne.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odbieraniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z pón. zm.).
5. Przedsiêbiorstwo  przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o
dzia³alnoci gospodarczej lub gminna jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej prowadz¹ca dzia³alnoæ w zakresie zaopatrzenia w wodê
oraz zbiorowego odprowadzania cieków.
6. Gmina  Gmina Nowa Wie Lêborska.
7. Przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym.
8. Przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹ za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku a w przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci.
9. Sieæ  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest
woda, lub którymi odprowadzane s¹ cieki bêd¹ce w
posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
10. Wodomierz  oznacza wodomierz g³ówny usytuowany w miejscu okrelonym w warunkach technicznych
wydawanych przez Przedsiêbiorstwo.

ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 15
Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
§ 16
1. Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okrelonym dla jego nadania.
2. Statut Biblioteki nadaje uchwa³¹ Rada Gminy Nowa
Wie Lêborska.
§ 17
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.

104
UCHWA£A Nr XXXIX/359/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczanie wody
i odprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 3 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy uchwala:
§1
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy, który stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-stu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielonego decyzj¹ Zarz¹du Gminy Nowa Wie Lêborska.
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Rozdzia³ II
Zawieranie umów

3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.

§5

§8

§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
(i) odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w art. 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,

W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
gminnej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej do realizacji dostaw wody i odprowadzania cieków w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób
ci¹g³y i niezawodny.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody oraz
odbieranych cieków Przedsiêbiorstwo i Odbiorca
okrelaj¹ w umowie.
3. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez Ministra
Zdrowia. Gmina zobowi¹zana jest podejmowaæ dzia³ania w celu doprowadzenia jakoci wody do zgodnoci z normami okrelonymi w przepisach  zgodnie z
przyjêtym programem dzia³añ.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw zgodnie z zawart¹ z Gmin¹ umow¹ dotycz¹c¹ eksploatacji
systemu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego. Naprawy
uszkodzeñ wynikaj¹cych z winy Odbiorcy, bêd¹ obci¹¿a³y Odbiorcê.
2. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do regularnego informowania Zarz¹du Gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy
punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji oraz okreliæ zasady korzystania z punktu zastêpczego.
§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem.
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Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 13
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych taryf ach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej
wody i odprowadzanych cieków.
§ 14
1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. Za dokonywanie odczytów wodomierzy dodatkowych
(podliczników) Przedsiêbiorstwo pobiera op³atê wg
stawek ustalonych z zarz¹dzeniem dyrektora Przedsiêbiorstwa.
§ 15
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody
okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 16
W przypadku awarii wodomierza, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody z okresu
ostatnich 6 miesiêcy.
§ 17
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
§ 18
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 19

§ 21
1. Taryfa zatwierdzona przez Radê Gminy Nowa Wie
Lêborska podlega og³oszeniu w miejscowej prasie lub
w sposób zwyczajowo przyjêty w terminie do 7-miu
dni od dnia jej zatwierdzenia.
2. Taryfa ustalona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy podlega
og³oszeniu w miejscowej prasie w terminie co najmniej
7-miu dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 22
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
§ 23
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê na
podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 24
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.
3. W warunkach technicznych Przedsiêbiorstwo okreli
miejsce, sposób pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
koniecznoæ wykonania dokumentacji technicznej oraz
materia³y jakie nale¿y u¿yæ do wykonania robót.
4. Odbiorca na swój koszt wykona dokumentacjê techniczn¹ zgodn¹ z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo
warunkami technicznymi.
5. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod wzglêdem spe³nienia warunków technicznych.
6. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzenie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym
z Odbiorc¹.
§ 25

1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
3. Reklamacja winna byæ rozpatrywana w ci¹gu 14-stu
dni.

Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.

§ 20

§ 26

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.

1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
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i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatora instalacji.
Rozdzial VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug
§ 27
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 28
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 29
Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje.
§ 30
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 31
Po zrealizowaniu przez Gminê programu poprawy jakoci wody, w przypadku obni¿enia jakoci dostarczonej
wody Odbiorcy przys³ugiwa³ bêdzie upust udzielony przez
Przedsiêbiorstwo.
Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 32
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 33
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art.
6 ustawy.
§ 34
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 35
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
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§ 36

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza
g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug.
§ 37
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa
§ 38
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 39
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 40
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkowych lokalu.
§ 41
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 42
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 43
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 44
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 45
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków w sposób
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zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia skar¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzanie cieków
4) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia sieci.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 46
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXIX/359/2002 z dnia 25 wrzenia 2002 r. Rady Gminy Nowa Wie Lêborska i obowi¹zuje po up³ywie 14-stu
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

105
UCHWA£A Nr XLV/789 /2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Ma³kowo,
czêæ dzia³ki nr 188/3, w gminie ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 188/3 obr. Ma³kowo, gmina ¯ukowo:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod us³ugi rzemios³a z towarzysz¹c¹
zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
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UR, MN  us³ugi rzemios³a z towarzysz¹c¹ zabudow¹
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy w miarê mo¿liwoci dwu lub wielospadowe
(nachylenie 20o-45o),
c) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu
h) prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej
negatywnym wp³ywem,
i) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki), okolice oczka
wodnego zadrzewiæ i zakrzewiæ,
j) oczko wodne bezwzglêdnie zachowaæ,
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 15 m od KD,
 po krawêdzi oczka wodnego.
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KG  poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej nr 20 (szer.
poszerzenia  2 m od granicy dzia³ki stanowi¹cej rezerwê pod rozbudowê drogi krajowej).
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg,
placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych (je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane
i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia
i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150,
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
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segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) do czasu przebudowy drogi krajowej nr 20 wykorzystanie istniej¹cego zjazdu z tej drogi, znajduj¹cego siê na dzia³ce 188/3 w pobli¿u opracowywanego terenu (rozwi¹zanie tymczasowe),
b) po przebudowie drogi krajowej nr 20 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej KD (równoleg³ej do
drogi krajowej), pod³¹czonej do istniej¹cej drogi
lokalnej.
5. USTALENIA INNE:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.,
b) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m w terenie niezabudowanym i 10 m w terenie zabudowanym od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej
 to jest po rozbudowie),
c) w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi, obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
d) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 20,
e) stan prawny dróg wydzielonych na w/w dzia³kach
powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych,
f) istniej¹ca linia elektroenergetyczna NN do przesuniêcia lub skablowania,
g) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod us³ugi rzemios³a z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z pón.
zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego
planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

106
UCHWA£A Nr XLVI/534/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ek nr 98/1-256/6 po³o¿onych we wsi ¯uromino w
gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085, Nr
115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du
Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragmenty terenów przeznaczonych w powy¿szym pla-
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nie na cele upraw polowych oznaczonych symbolem
RP, obejmuj¹ce dzia³ki nr 98/1, 99/1, 100/1, 103/1, 104,
108/3, 108/4, 215/1, 216/1 oraz czêci dzia³ek nr 100/2,
101, 102, 103/2, 107, 108/5, 254, 255 (pole A), oraz czêci dzia³ek nr 249/12, 251, 253/4, 256/6 (pole B) we wsi
¯uromino o pow. ok. 72.0 ha przeznacza siê na cele
eksploatacji kruszywa naturalnego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1 PE  przeznacza siê na cele eksploatacji z³o¿a udokumentowanego w kategorii C2 (fragment pola A1).
2 PE  przeznacza siê na cele eksploatacji z³o¿a udokumentowanego w kategorii C2 (fragment pola A2).
3 PE  przeznacza siê na cele eksploatacji z³o¿a udokumentowanego w kategorii C2 (fragment pola B).
4 PE  przeznacza siê na cele eksploatacji z³o¿a udokumentowanego w kategorii C2 (fragment pola B).
 wokó³ z³o¿a nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od lasu
zgodnie z zatwierdzon¹ dokumentacj¹ geologiczn¹,
 wzd³u¿ dróg gminnych oznaczonych symbolami 1KD
i 2KD nale¿y zachowaæ filar ochronny zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji geologicznej,
 nadk³ad okresowo winien byæ sk³adowany na terenie wyrobiska w celu póniejszego wykorzystania
do rekultywacji terenu,
 z uwagi na wysokoæ cian eksploatacyjnych nale¿y przestrzegaæ nachylenia skarp zgodnie z przepisami,
 dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów/
socjalnych/zwi¹zanych z eksploatacj¹ surowca,
 mobilne urz¹dzenia przesiewaj¹ce nale¿y lokalizowaæ w pobli¿u miejsca eksploatacji.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z dróg gminnych o numerze ewidencyjnym gruntu 252/2 i 106.
1 KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 106.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m.
2 KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 252/2.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m.
 obs³uga komunikacyjna przedmiotowego terenu poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych, utwardzonych elementami rozbieralnymi z wykorzystaniem istniej¹cych dróg gminnych,
 dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowego parkingu
dla samochodów ciê¿arowych oraz maszyn niezbêdnych do wydobywania surowca.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê dla celów socjalnych z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez
gestora sieci,
 zaopatrzenie w wodê dla celów gospodarczych z
w³asnego, indywidualnego ujêcia zlokalizowanego
na terenie objêtym planem,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci, dopuszcza siê przeznaczenie linii elektroenergetycznych 15 kV zgodnie z warunkami okrelonymi przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
 odprowadzenie cieków do monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,

 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnoci,
 usuwanie odpadów sta³ych (komunalnych)  po segregacji winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
2. Ustalenia inne:
 dzia³ki nr 98/1  256/6 zosta³y w³¹czone w obszar
otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy rozporz¹dzenia Nr 11/
98 Wojewody Gdañskiego,
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci wydobywczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 teren wyrobiska po zakoñczeniu rekultywacji technicznej polegaj¹cej na uformowaniu skarp i uformowaniu dna wyrobiska nale¿y zalesiæ,
 z uwagi na ekspozycyjnoæ terenu inwestycji, zaleca siê ograniczenie wysokoci i czasu sk³adowania
nadk³adu do niezbêdnego minimum,
 na obszarze eksploatacji i terenach poeksploatacyjnych zakazuje siê gromadzenie i sk³adowanie
odpadów, przechowywanie paliw, smarów i innych substancji mog¹cych zanieczyciæ wody
gruntowe, oraz dokonywanie napraw i konserwacji sprzêtu stanowi¹cych niebezpieczeñstwo wycieku olejów i paliw.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi ¯uromino w gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 i Nr 2 do uchwa³y,
wykonany w skali 1: 2000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) granice terenu objêtego planem,
b) granice projektowanego obszaru górniczego,
c) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania (cile okrelone),
d) tereny eksploatacji kruszywa naturalnego  1 PE, 2 PE
 pole A1, A2, 3 PE, 4 PE  pole B,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 1KD, 2 KD,
f) tereny nie posiadaj¹ce decyzji Okrêgowego Urzêdu
Górniczego w Poznaniu.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
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4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

107
UCHWA£A Nr XLVI/535/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 89/51 po³o¿onej we wsi Niesio³owice w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele lene oznaczonego symbolem LS, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 89/51 o pow. ok. 0.29 ha przeznacza siê na cele zabudowy gospodarczej (hangar na
sprzêt wodny) zwi¹zanej z gospodarstwem rybackim.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
RPR  przeznacza siê na cele zabudowy gospodarczej
dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa rybackiego.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 3% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Obiekt gospodarczy: hangar na
sprzêt wodny, gabarytem dostosowany do prowadzonej dzia³alnoci lecz nie wy¿szy ni¿ 8.5 m od poziomu
terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci oko³o 45o. Budynek usytuowany w lenej
przesiece wy³¹cznie w obszarze wyznaczonym przez
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nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za³¹czonym
rysunkiem planu. Las znajduj¹cy siê na dzia³ce do bezwzglêdnego zachowania i ochrony. Teren integralnie
zwi¹zany z terenem dzia³ki letniskowej o numerze ewidencyjnym gruntu 89/23.
Wprowadza siê zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zmierzaj¹cej do pogorszenia stanu rodowiska
naturalnego.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dostêp do lokalizacji od strony wód Jeziora Czarnego,
za porednictwem dzia³ki o numerze ewidencyjnym
gruntu 89/23. Istnieje mo¿liwoæ dostêpu do dzia³ki z
drogi zlokalizowanej wzd³u¿ brzegu jeziora na wschód
od terenu opracowania, po uzyskaniu prawa przejazdu przez ka¿dorazowego w³aciciela dzia³ki nr 89/51.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody znajduj¹cej siê
na dzia³ce,
 odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków.
Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych
z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ,
 zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
 odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu urz¹dzeñ
gospodarki rybackiej na dzia³ce nr 89/51 we wsi Niesio³owice w gminie Stê¿yca w skali 1: 500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny urz¹dzeñ gospodarki rybackiej RPR.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wy-
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dawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie zmian do Statutu Miasta Jastarnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40, ust. 2, pkt 1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:

7. Burmistrz oraz radny, o którym mowa w ust. 6
uczestnicz¹ w pracach komisji z g³osem doradczym..
2) W § 26 skrela siê ust. 3.
3) W § 29 ust. 2 wyrazy  Zarz¹d Miasta zastêpuje siê
wyrazem Burmistrza.
4) W § 30 ust. 1 pkt 3 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Burmistrza.
5) W § 30 ust. 1 pkt 5 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Burmistrza.
6) W § 32 ust. 1 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Burmistrza.
7) W § 32 ust. 1 pkt 1 wyraz Zarz¹dowi zastêpuje siê
wyrazem Burmistrzowi.
8) W § 32 ust. 1 pkt 5 wyrazy Zarz¹du Miasta zastêpuje
siê wyrazami Burmistrza Miasta.
9) W § 33 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê Burmistrza Miasta zobowi¹zane s¹ powiadomiæ o tym osobê pe³ni¹c¹ tê funkcjê. W przypadku przeprowadzania
kontroli jednostek organizacyjnych Miasta, powiadamia siê kierownika tej jednostki..
10) W § 36 ust. 4 wyraz Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem
 Burmistrza.
11) W § 36 ust. 5 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Burmistrz.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

§1
W Statucie Miasta Jastarnia stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XVII/155/96 z dnia 5 wrzenia 1996r w sprawie Statutu Miasta Jastarni,wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) § 25 otrzymuje brzmienie:
1. Komisje Rady s¹ organami powo³anymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw bêd¹cych
przedmiotem obrad Rady, do wyra¿ania opinii w
sprawach przekazywanych pod ich obrady przez:
Radê, Przewodnicz¹cego Rady, inne Komisje rady
lub Burmistrza.
2. Rada ze swego grona mo¿e powo³aæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
3. Sta³ymi Komisjami Rady s¹:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Gospodarki Miejskiej i Bud¿etu,
3) Komisja Owiaty, Kultury, Turystyki i Sportu,
4) Komisja Ochrony rodowiska, Rybo³ówstwa
i Bezpieczeñstwa Publicznego.
4. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady,
oraz w przynajmniej jednej Komisji Sta³ej.
5. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miasta.
6. Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniach ka¿dej
komisji Rady.
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UCHWA£A Nr XLIII/403/2002
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XXX/297/98 Rady
Miasta Jastarni z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Jastarnia  zmienionej uchwa³¹ Nr XXXI/303/98 Rady Miasta Jastarni z dnia 31 marca 1998r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y
Nr XXX/297/98 Rady Miasta Jastarnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr
23, poz. 220,Nr 62, poz. 558)) w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, zm.: z 1997r. Nr
60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 Nr 22, poz. 272, Nr
100, poz. 1085, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) Rada Miasta
Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXX/297/98 Rady
Miasta Jastarni z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i po-
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Poz.

rz¹dku na terenie Gminy uchyla siê Tabelê okrelaj¹c¹
zasady obci¹¿ania za produkcjê mieci.
2. W pozosta³ym zakresie uchwa³a, o której mowa w ust.
1 pozostaje bez zmian.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Jastarnia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
T. Narkowicz
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