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1804
UCHWA£A Nr IV/29/2003
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
Na podstawie art. 38b ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.
1592 z 2001 r. z pón. zm.)) Rada Powiatu Malborskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za 2002 r. stanowi¹ce za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Starocie Powiatu
Malborskiego.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Czapla
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/29/2003
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 29 stycznia 2003 r.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku przy Starocie Malborskim
za 2002 r.
Wstêp
Nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie znacz¹cej poprawy w
zmniejszeniu przestêpczoci, stanu poczucia bezpieczeñstwa jedynie za pomoc¹ rodków natury prawnej i represji
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karnej oraz poprzez wzrost efektywnoci dzia³ania policji. G³êbokoæ zjawisk kryminogennych, nowe zagro¿enia, nowe formy przestêpczoci powoduj¹, ¿e bez uspo³ecznienia procesu oddzia³ywania Policji, zwi¹zanego z
kszta³towaniem szacunku dla norm prawa, ukierunkowanego na potrzeby i oczekiwania spo³eczne, nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie powszechnie oczekiwanych rezultatów.
Poczucie bezpieczeñstwa w wiadomoci przeciêtnego
obywatela zbyt czêsto pozostaje jeszcze w zale¿noci od
dzia³añ Policji. Spo³eczeñstwo powinno dostrzegaæ koniecznoæ wspó³uczestnictwa w zwalczaniu zagro¿eñ,
zatrzymywaniu sprawców, tworzeniu klimatu dla dezaprobaty wszelkich przejawów ³amania prawa.
Zadania Komisji
Maj¹c na uwadze powy¿sze cele oraz realizacje zadañ
Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ w zakresie
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli ustawodawca w ustawie o samorz¹dzie powiatowym, w rozdziale w³adze powiatu poleca utworzenie komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku.
Zgodnie z cytowan¹ ustaw¹ do zadañ komisji nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z
zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu w zakresie,
o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych
dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ, o których mowa w pkt 1,2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostê, innych zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Realizacja zadañ
Zarz¹dzeniem Nr 19/2002 Starosta Powiatu Malborskiego powo³a³ Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz ustali³ jej sk³ad osobowy, który przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Przewodnicz¹cy  Julian Grzanko  Starosta Malborski.
2. Z-ca przewodnicz¹cego  Wojciech Ostrowski 
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.
3. Cz³onkowie  Beata ¯aroffe  Preuss  Sekretarz Urzêdu Gminy Nowy Staw.
4. Joanna Reszka  Kierownik Powiatowego Urzêdu
Pracy.
5. Mieczys³aw Roeding  Burmistrz Miasta Malbork.
6. Waldemar Zduniak  Prokurator Rejonowy w Malborku.

Dziennik Urzêdowy
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7. Stanis³aw Chabel  Komendant Powiatowy PSP w
Malborku.
8. Micha³ Zapolski  Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji.
9. Stefan Zygmunt  radny Rady Powiatu.
10. Piotr Szwedowski  radny Rady Powiatu.
Pierwsze posiedzenie komisji odby³o siê 26 lutego
2002 r. na którym wrêczono cz³onkom Akty Powo³ania
i zapoznano siê z projektem bud¿etu w czêci dotycz¹cej
wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ powiatu w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Po wys³uchaniu informacji przedstawionej przez Skarbnika Powiatu, projekt ten uzyska³ pozytywn¹ opiniê. Powo³any zosta³ zespó³ do opracowania projektu programu Bezpieczny Powiat.
W miesi¹cu marcu 2002 r. Starosta wyst¹pi³ do burmistrzów i wójtów powiatu malborskiego z prob¹ o przes³anie informacji dot. oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na administrowanym przez siebie
terenie.
Z otrzymanych informacji wynika, ¿e jedynie miasto
Malbork, ze wzglêdu na najwiêksze zagro¿enie, opracowa³o program dotycz¹cy poprawy istniej¹cego stanu. Organizacja pozarz¹dowa stowarzyszenie: Bezpieczny Malbork jest autorem programów:
 Bezpieczny dom,
 Bezpieczna szko³a,
 Bezpieczna droga,
 Bezpieczny biznes,
 Bezpieczny parking.
W realizacjê programów zaanga¿owano podmioty najbardziej zainteresowanymi tymi zagadnieniami. W ramach
ich realizacji m. in. organizowane s¹ wspólne patrole funkcjonariuszy policji i stra¿y miejskiej, wspólne zabezpieczenia imprez masowych, w szko³ach i przedszkolach
dzieciom przybli¿a siê przepisy ruchu drogowego. Miasto zosta³o objête systemem monitoringu. W chwili obecnej dzia³aj¹ dwie kamery a docelowo ma byæ ich 16.
G³ównym tematem na posiedzeniu czerwcowym Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku by³o omówienie projektu programu Bezpieczny Powiat, który zosta³ opracowany przez powo³any w lutym zespó³.
Podstaw¹ do jego opracowania pos³u¿y³y za³o¿enia
programu opracowanego przez Komendê Powiatow¹ Policji.
Sk³ada siê on z programów cz¹stkowych z których ka¿dy zak³ada:
 cel g³ówny,
 cele porednie,
 sposoby realizacji,
 realizatorzy programu.
Program dotycz¹cy spraw bezpieczeñstwa zosta³ równie¿ przedstawiony przez Komendê Powiatow¹ PSP w
Malborku. Jest to program:
Bezpieczeñstwo powszechne w oparciu o Krajowy
System Ratowniczo  Ganiczy. Rozszerza on za³o¿enia
przedstawione przez Policjê o zagadnienia bezpieczeñstwa powszechnego, zwi¹zane z wspó³czesn¹ cywilizacj¹ jak: klêski ¿ywio³owe, terroryzm, bioterroryzm.
Dyskusja wykaza³a, ¿e do dzia³añ Policji winne byæ w³¹czone inne jednostki organizacyjne i instytucje tak aby
powsta³a forma wspó³pracy zezwalaj¹cej na realizacjê
programów cz¹stkowych.
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Podjêto decyzjê aby zespó³, który przygotowa³ materia³ Bezpieczny Powiat do swej dalszej pracy przyj¹³
przedstawione projekty i uwzglêdni³ zg³oszone uwagi
i wnioski.
Przedstawiony w styczniu br. Komisji program ujmuje
wszelkie zg³oszone uwagi i wnioski oraz uwzglêdnia partnerskie wspó³dzia³anie szeregu instytucji poprzez wprowadzenie sta³ej formy wspó³pracy zezwalaj¹cej na realizacjê programów cz¹stkowych.
Do programów tych nale¿y zaliczyæ:
1. Bezpieczna szko³a.
2. Bezpieczna droga do szko³y.
3. Nie biorê.
4. Rower.
5. Czy psy musz¹ gryæ.
6. Bezpieczna dzielnica.
7. Bezpieczny parking.
8. Bezpieczny ogród.
9. Kieszonkowcy.
10. Fala i przemoc.
11. Pomoc bezdomnym w czasie zimy.
12. I Ty mo¿esz pomóc.
13. rodowisko dla Ciebie  Ty dla rodowiska.
14. Wakacje mog¹ byæ bezpieczne.
15. Bezpieczny dom.
16. I Ty b¹d przygotowany.
Ich realizacja i konsekwentne wdra¿anie w ¿ycie pozwoli w przysz³oci oceniæ czy:
 nast¹pi³ wzrost poczucia bezpieczeñstwa obywateli,
 ulega ograniczeniu przestêpczoæ,
 wzros³o zaufanie do Policji, Stra¿y i innych instytucji
powiatowych,
 wzros³o zaanga¿owanie spo³eczeñstwa w budowê
wzajemnego zaufania i poszanowania.
Dzia³ania Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz innych jednostek organizacyjnych z terenu powiatu malborskiego w
ramach programu Bezpieczny Powiat w efekcie koñcowym powinny przynieæ wymienne efekty w postaci:
 zwiêkszenia wiadomoci mieszkañców powiatu dotycz¹cej wyst¹pienia mo¿liwych zagro¿eñ
 opracowaniu katalogu zagro¿eñ Powiatu
 powstrzymanie niekorzystnych tendencji w dynamice i strukturze przestêpstw kryminalnych i patologii
spo³ecznych
 wyrobienie zachowañ mieszkañców adekwatnych
do wystêpuj¹cych zagro¿eñ
 kszta³towanie wiadomoci spo³ecznej w zakresie
ochrony rodowiska naturalnego, kszta³towanie
postaw i zachowañ spo³ecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 rozszerzenie ilociowe i jakociowe jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Dzia³ania powy¿sze winny s³u¿yæ mieszkañcom powiatu, maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa turystów przebywaj¹cych na terenie powiatu oraz poprawê bezpieczeñstwa w ruchu tranzytowym zarówno kolejowym jak i drogowym. Oddzia³ywanie na wiadomoæ spo³eczn¹ w zakresach wy¿ej wymienionych mo¿e przynieæ wymierne
efekty w postaci poprawy bezpieczeñstwa, co w konsekwencji zwiêkszy aktywnoæ turystyczna powiatu.
Realizacja powy¿szych zadañ ma jednak na celu zmniejszenie iloci zdarzeñ, a co za tym idzie strat ponoszonych

bezporednio przez uczestników. Zapewnienie bezpieczeñstwa spo³ecznoci lokalnej w szerokim tego s³owa
znaczeniu podniesie zaufanie zarówno do s³u¿b, jak równie¿ do w³adz samorz¹dowych odpowiedzialnych bezporednio za bezpieczeñstwo.
Komisja zatwierdzi³a przedstawiony program i zaleci³a
jego realizacjê. Wyrazi³a równie¿ uznanie zespo³owi za
w³o¿on¹ pracê w jego przygotowanie.
Kadencja Komisji trwa 3 lata, jednak w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu cz³onkostwo delegowanych przez
Radê Powiatu: Stefana Zygmunta oraz Piotra Szwedowskiego. Po podjêciu przez Radê stosownej uchwa³y o
delegowaniu nowych radnych zostan¹ oni cz³onkami
Komisji.
W zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji samorz¹dowej
usta³o równie¿ cz³onkostwo Julianowi Grzanko, Mieczys³awowi Roedingowi i Beacie ¯aroffe  Preuss. Po wyst¹pieniu Starostwa Urzêdy w Malborku i Nowym Stawie
ponownie delegowa³y w/w osoby do sk³adu Komisji:
Jej sk³ad przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Przewodnicz¹cy  Czes³aw Kownacki  Starosta Malborski.
2. Z-ca przewodnicz¹cego  Wojciech Ostrowski  Z-ca
Komendanta Powiatowego Policji w Malborku.
3. Cz³onkowie  Beata ¯aroffe  Preuss  Sekretarz Urzêdu Gminy Nowy Staw.
4. Joanna Reszka  Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy.
5. Mieczys³aw Roeding  Wiceburmistrz Miasta Malbork.
6. Waldemar Zduniak  Prokurator Rejonowy w Malborku.
7. Stanis³aw Chabel  Komendant Powiatowy PSP w
Malborku.
8. Micha³ Zapolski  Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji.

1805
UCHWA£A Nr V/77/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Stê¿ycy.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stê¿ycy
stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XLI/468/2000 Rady
Gminy Stê¿yca z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stê¿ycy wystêpuj¹ce w ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d Gminy i Zarz¹d zastêpuje siê wyrazami Wójt Gminy w odpowiednich przypadkach.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

1806
UCHWA£A Nr V/81/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) oraz 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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy
Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/62/2002 Rady Gminy Stê¿yca z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Stê¿yca:
a) Nr XXXV/266/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych na 2001 r.,
b) Nr XL/454/2002 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
2002 r.
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala:
STATUT GMINY DZIERZGOÑ
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój gminy Dzierzgoñ,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej,
komisji Rady,
4) tryb pracy Burmistrza Dzierzgonia,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i burmistrza, oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Dzierzgoñ,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w
Dzierzgoniu,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Dzierzgoniu,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Dzierzgoniu,
5) burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
Dzierzgonia,
6) statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut gminy
Dzierzgoñ.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Dzierzgoñ jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swoje organy.
§4

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

1807
UCHWA£A Nr V/30/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie statutu gminy Dzierzgoñ.

1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie sztumskim, w województwie Pomorskim i obejmuje obszar 131 km2. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Dzierzgoñ.
2. Granice terytorialne gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji  inne jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§5

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest wizerunek wiêtej Katarzyny. Barwy herbu to: na ¿ó³tym tle traczy herbowej sylweta
wiêtej Katarzyny traktowanej lineralnie, w prawej rêce
trzyma miecz koloru srebrnego, lewa rêka oparta na
kole koloru br¹zowego. Ubiór postaci sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: na g³owie korona koloru z³otego, p³aszcz koloru czerwonego, suknia niebieska,
buty ¿ó³te, kolor w³osów bia³y, aureola wokó³ g³owy
wycina z t³a ko³o w kolorze bia³ym. Postaæ wiêtej Katarzyny stoi na podstawie wycinka kuli koloru zielonego. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2* do Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu okrela Rada w odrêbnej
uchwale.
3. Gmina pos³uguje siê pieczêci¹ okr¹g³¹ o rednicy
35 mm zawieraj¹c¹ porodku herb gminy a w otoku
napis: Gmina Dzierzgoñ.
4. Wzór pieczêci zawiera za³¹cznik od nr 3*.
§7
1. Rada mo¿e osobie zas³u¿onej dla gminy nadaæ Honorowe obywatelstwo gminy Dzierzgoñ .
2. Pozbawienie obywatelstwa honorowego nastêpuje w
taki sam sposób jak nadanie.
3. Zasady nadania honorowego obywatelstwa gminy
okrela za³¹cznik nr 4*.
§8
Rada ustanawia Medal za zas³ugi dla gminy Dzierzgoñ. Zasady nadawania medalu okrela za³¹cznik nr 5*.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze gminy.
§9
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy gminy,
2) wniosek mieszkañców wymieniony w punkcie 1
musi byæ podpisany przez 20% osób zamieszka³ych
na obszarze jednostki pomocniczej posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej,
3) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami. Konsultacje przeprowadza siê poprzez
umo¿liwienie mieszkañcom zg³aszania uwag do projektu uchwa³y przez okres 30 dni od jego og³oszenia,
4) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
* Za³¹cznikó Nr 2-5 nie publikuje siê.
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5) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 10
Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 11
1. Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy na zasadach
okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ
g³os na sesjach, w punkcie wolne wnioski.
§ 13
1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowych wród mieszkañców gminy, w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y
2. Rada na wniosek zainteresowanych rodowisk mo¿e
wyraziæ zgodê na utworzenie M³odzie¿owej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoñ.
3. Rada, powo³uj¹c M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹ Gminy
Dzierzgoñ, nadaje jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru
jej cz³onków i zasady dzia³ania.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 14
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 15
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 16
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) przewodnicz¹cy,
2) wiceprzewodnicz¹cy,
3) komisje sta³e,
4) dorane komisje do okrelonych zadañ.
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§ 17

§ 24

1. Rada powo³uje sta³e komisje i dorane odrêbn¹ uchwa³¹.
2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

1. Przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodnicz¹cy Rady.

§ 18
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 19
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnie niem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu,
7) dokonywanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza oprócz ustalania wynagrodzenia.
§ 20
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 19 statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 22
Do obowi¹zków wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub statut dla
przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku przewodnicz¹cego.
§ 23
Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.

§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Miejskiego, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi
Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 26
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Rada dzia³a zgodnie z przyjêtym planem pracy.
3. W razie potrzeby, Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
4. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
5. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 27
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 28
1. Sesje przygotowuje przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
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sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów zwyk³ych lub
w inny skuteczny sposób.
Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu przesy³a siê radnym
najpóniej na 14 dni przed sesj¹. Roczne sprawozdaniu z wykonania bud¿etu przedk³ada siê Radzie w terminie do 31 marca ka¿dego roku.
W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 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 g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 29

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii burmistrza, ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
burmistrz oraz sekretarz i skarbnik gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

§ 34
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez przewodnicz¹cego Rady.
§ 35
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 36
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodnicz¹cy
Rady. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e powo³aæ sporód
radnych sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o
podobnym charakterze.
§ 37
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram/numer sesji/
sesjê Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

3. Przebieg sesji

§ 38

§ 30

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 31
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. 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.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

§ 39
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci burmistrza w okresie miêdzy sesjami z wykazaniem wydanych zarz¹dzeñ i wykonanie uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje,
7) komunikaty przewodnicz¹cego Rady.
§ 40
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 2 sk³ada burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 41
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do burmistrza.
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 prze-
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wodnicz¹cego Rady; przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
Odpowied na interpelacje i wnioski jest udzielana w
formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
Odpowiedzi na interpelacjê udziela burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez burmistrza.
W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 42

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.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni, paragraf 41 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 43
1. Wnioski merytoryczne mo¿e radny sk³adaæ tylko w
odniesieniu do problematyki bêd¹cej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie wolne wnioski. Wniosek mo¿e byæ przed³o¿ony przewodnicz¹cemu Rady
na pimie/w trakcie obrad lub przed rozpoczêciem sesji/i winien zawieraæ krótkie uzasadnienie.
2. Wnioski merytoryczne powinny zawieraæ jasno okrelony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcê.
3. Wniosek powinien byæ za³atwiony nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca.O sposobie za³atwienia wniosku
zawiadamia siê równoczenie przewodnicz¹cego Rady
i wnioskodawcê
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady 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.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
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3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
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 Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 46
Na wniosek radnego, przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 48
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 49
1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ 
przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 50
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam (numer sesji) sesjê Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
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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.
§ 51
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 52
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 53
1. Pracownik zajmuj¹cy siê obs³ug¹ biurow¹ Rady i komisji, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 39 pkt 1.
§ 54
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 55
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.

§ 56
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y przewodnicz¹cy Rady dorêcza burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 57
1. Obs³ugê biurow¹ sesji wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miejskiego w uzgodnieniu z przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 58
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 26
ust. 4 pkt 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 59
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y przygotowuje burmistrz.
3. Przygotowany przez burmistrza projekt uchwa³y przewodnicz¹cy Rady przekazuje komisjom celem zaopiniowania.
4. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
5. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz w miarê mo¿liwoci informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
6. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 60
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 61
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
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w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Radê.
§ 62
1. Uchwa³y Rady podpisuje przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
3. Podjêtym uchwa³om nadaje siê numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer
uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje
siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a podjêta.
§ 63
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 64
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 65
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. G³osowanie jawne imienne przeprowadza siê w ten
sposób, ¿e wywo³ani kolejno radni przez przewodnicz¹cego obrad owiadczaj¹, czy s¹ za czy przeciw,
czy te¿ wstrzymuj¹ siê od g³osu w danej sprawie.
Oddane g³osy przez poszczególnych radnych odnotowuje siê w protokole sesji.
4. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.
§ 66
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
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§ 67

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 68
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje 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
przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 68 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 69
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê 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 kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 70
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
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¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów, w razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów stanowi
pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

§ 77
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 78
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 79

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców 
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ obywateli gminy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach dotycz¹cych gminy i jej mieszkañców.

§ 72

§ 80

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

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 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.

6. Komisje Rady
§ 71

§ 73
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, przewodnicz¹cy lub
wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 74
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
2. Przewodnicz¹cego i zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybiera komisja sporód siebie.
3. Przewodnicz¹cych komisji zatwierdza Rada.
§ 75
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 76
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 81
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich 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.
§ 82
1. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 83
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
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§ 84

§ 90

1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.

Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 85
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie ustalonej przez Radê w odrêbnej uchwale.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna sporód siebie.
3. Zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 86
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego zastêpca.
§ 87
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia zastêpcy przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 88
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu gminy.
§ 89
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.

§ 91
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 92.
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5
dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 2 dni robocze.
§ 93
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 94
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 88 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 95
1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemne-
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go upowa¿nienia wydanego przez przewodnicz¹cego
Rady, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
2. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 1 oraz dowody osobiste.
§ 96
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym przewodnicz¹cego Rady.
§ 97
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 98
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 99
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 100
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 101
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 102
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 7 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 103
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 104
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 kwietnia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 105

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, nie objête planem pracy Komisji mog¹
byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) przewodnicz¹cego Rady
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 106
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 107
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia burmistrz.
§ 108
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia z bud¿etu gminy. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na
posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w
imieniu gminy.
§ 109
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
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ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 110
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 111
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 112
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 113
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 114
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 bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 115.
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 116
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze statutem gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 117
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 118
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
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Rozdzia³ VIII. Tryb pracy burmistrza

Rozdzia³ X. Postanowienia koñcowe

§ 119

§ 128

Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym statutem.

Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/221/2002/Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie statutu gminy Dzierzgoñ I uchwa³a Nr XXXVII/240/2002 Rady
Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVI/221/2002 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie statutu gminy Dzierzgoñ.

§ 120
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 121
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia burmistrza na ich
posiedzenie.
§ 122
Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 119  § 120 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od burmistrza.
Rozdzia³ IX. Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, komisji i burmistrza
§ 123
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 124
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 129
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

1808
UCHWA£A Nr X/64/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gniewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220), Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dotychczasowa ulica Stefana Okrzei po³o¿ona na terenie miasta Gniew otrzymuje now¹ nazwê Ks . Kursikowskiego.

§ 125

§2

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w komórce Urzêdu Miejskiego zajmuj¹cej siê
obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskiego, w
godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miejskiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach
danych.

Uchwa³a stanowi podstawê do wprowadzenia nazwy
ulicy do ewidencji ludnoci, gruntów i budynków.

§ 126
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 123 i 124 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.
§ 127
Uprawnienia okrelone w § 123 i 124 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gniewie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1809
UCHWA£A Nr III/32/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII/279/01 z dnia
13 wrzenia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Brusy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie gminy Brusy przyjêtym uchwa³¹ Nr XXVIII/
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279/01 z dnia 13 wrzenia 2001 r. dokonaæ nastêpuj¹cych
zmian:
1. U¿yte w statucie gminy nazewnictwo organu Zarz¹d
Miejski zastêpuje siê nazw¹ organu Burmistrz Brus.
2. W § 3 skrela siê pkt 3, w pkt 5 wykrela siê s³owa
i przewodnicz¹cego Zarz¹du Miejskiego.
3. W § 7 ust. 2 pkt 4 wykrela siê s³owa w tym Zarz¹du.
4. W § 7 ust. 4 po s³owie komisji wykrela siê s³owa
i Zarz¹du.
5. W § 13 pkt 1 liczbê 19 zastêpuje siê liczb¹ 15.
6. W § 15 ust. 7 cyfrê 10 zastêpuje siê cyfr¹ 7.
7. W § 20 ust. 1 skrela siê,
ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Odrêbn¹ uchwa³¹
ustala rodzaj sta³ych komisji, ich zadania, sk³ad oraz
zmiany sk³adu.
8. W § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dla ustalenia sk³adu oraz trybu pracy Komisji Rewizyjnej stosuje siê
odpowiednio § 19 ust. 2-7 oraz § 20 ust. 1 i 2.
9. W § 23 ust1. s³owa Do obowi¹zków cz³onków Zarz¹du zast¹piæ s³owami Do obowi¹zków Burmistrza, wykreliæ ust. 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Skreliæ § 24 i 25.
11. W § 27 ust. 1 pkt 1 wykreliæ s³owa i zastêpca burmistrza, pkt 2 otrzymuje brzmienie powo³ania- zastêpca burmistrza, sekretarz i skarbnik.
12. W § 28 s³owa uchwalony przez Radê Gminy zast¹piæ s³owami nadany przez Burmistrza w drodze zarz¹dzenia.
13. W § 29 skreliæ pkt 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej i Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty publikacji.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1810
UCHWA£A Nr 72/X/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych w rodkach zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy miejskiej Malbork.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 15 ust 5 ustawy Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601) Rada
Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê przepisy porz¹dkowe obowi¹zuj¹ce w rodkach zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy miejskiej Malbork stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 72/X/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 czerwca 2003 r.
PRZEPISY PORZ¥DKOWE
Obowi¹zuj¹ce w rodkach zbiorowego
transportu publicznego na terenie
Gminy Miejskiej Malbork
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601)
§1
Pasa¿er zobowi¹zany jest:
1. Po wejciu do autobusu niezw³ocznie skasowaæ bilet
o nominale zgodnym z cennikiem op³at.
2. Posiadaæ wa¿ny bilet przez ca³y czas jazdy i okazywaæ
go lub wrêczyæ na ¿¹danie osób upowa¿nionych do
kontroli biletów.
3. W przypadku korzystania z przejazdy bezp³atnego lub
biletu ulgowego posiadaæ dokument uprawniaj¹cy do
korzystania ze zni¿ki w op³acie i wrêczaæ go na ¿¹dnie
osób upowa¿nionych do kontroli biletów.
4. W przypadku przejazdu (przewozu baga¿u)  na ¿¹danie osób upowa¿nionych do kontroli biletów uiciæ
op³atê dodatkow¹ lub wrêczyæ kontroluj¹cemu dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie to¿samoci w celu
wydania pasa¿erowi zawiadomienia o na³o¿eniu takiej
op³aty.
§2
Przewóz osób
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po ca³kowitym zatrzymaniu siê pojazdu.
2. Pasa¿erowie zajmuj¹cy miejsca stoj¹ce powinni w czasie jazdy trzymaæ siê uchwytów lub porêczy.
3. Pasa¿er zamierzaj¹cy wysi¹æ na przystanku oznaczonym na ¿¹danie obowi¹zany jest wczeniej uprzedziæ
o tym kierowcê, a osoba zamierzaj¹ca wsi¹æ na takim
przystanku daje znak podniesion¹ rêk¹.
4. Pasa¿er, który zajmuje miejsce oznaczone napisem dla
inwalidy, dla osoby z dzieckiem na rêku itp. obowi¹zany jest zwolniæ to miejsce w razie zg³oszenia siê
na nie osoby, dla której to miejsce jest przeznaczone.
5. Osoby zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu lub porz¹dkowi
(same lub przez posiadane rzeczy) mog¹ byæ nie wpuszczone do pojazdu lub mog¹ byæ z niego usuniête. Do
osób takich nale¿y zaliczyæ:
 osoby nietrzewe, zachowuj¹ce siê agresywnie wobec wspó³pasa¿erów i obs³ugi pojazdu,
 osoby wzbudzaj¹ce odrazê brudem i niechlujstwem,
 osoby, które z innych powodów s¹ niebezpieczne
lub uci¹¿liwe dla wspó³pasa¿erów,
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 nie stosuj¹cych siê do niniejszych przepisów porz¹dkowych.
6. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasa¿er zobowi¹zany jest do poniesienia op³aty dodatkowej.
§3
Zabronione jest:
1. Wskakiwanie i wyskakiwanie w czasie jazdy lub podczas ruszania pojazdu.
2. Jazda na zderzakach oraz innych zewnêtrznych czêciach pojazdu.
3. Otwieranie i zamykanie drzwi podczas jazdy (ruszania autobusem z otwartymi drzwiami).
4. Dawania nieuzasadnionego sygna³u odjazdu lub zatrzymania siê.
5. Zanieczyszczania i zamiecania pojazdu oraz niszczenia jego urz¹dzeñ i wyposa¿enia.
6. Wychylania siê z pojazdu i opierania siê o drzwi podczas jazdy.
7. Spo¿ywania artyku³ów ¿ywnociowych (w tym: lody,
hamburgery, s³onecznik, itp.).
8. Wchodzenia do pojazdu na ³y¿worolkach, wrotkach
i ³y¿wach.
9. Grania na instrumentach muzycznych, korzystania z
radioodbiorników lub zak³ócania w inny sposób spokoju w pojedzie.
10. Palenia tytoniu.
11. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w
czasie jazdy jak i na postoju.
12. Wykonywania czynnoci mog¹cych naraziæ wspó³pasa¿erów na szkody i obra¿enia.
13. Podró¿owania w kabinie kierowcy.
14. Zajmowania miejsca w pojedzie w sposób ograniczaj¹cy pole widzenia kierowcy lub ograniczaj¹cy jego
ruchy.
15. Prowadzenie rozmów z kierowc¹.
§3
Zakazane jest przewo¿enie w pojazdach:
1. Psów nie maj¹cych za³o¿onego kagañca, nie trzymanych nas smyczy i bez aktualnego wiadectwa szczepienia psa.
2. Innych niebezpiecznych zwierz¹t.
3. Przedmiotów, które mog¹ wyrz¹dziæ szkodê innym
pasa¿erom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie cia³a lub odzie¿y, albo które mog¹ uszkodziæ lub zanieczyciæ pojazd (w tym tak¿e rowerów).
4. Przedmiotów cuchn¹cych, zapalnych, ³atwopalnych,
wybuchowych, ¿r¹cych, radioaktywnych, truj¹cych
oraz innych materia³ów niebezpiecznych, przedmiotów
wywo³uj¹cych uczucie odrazy.
5. Nabitej broni (z wyj¹tkiem osób pe³ni¹cych s³u¿bê publiczn¹. Przewo¿ona broñ powinna byæ odpowiednio
zabezpieczona, zgodnie z ustaw¹ o broni, amunicji i materia³ach wybuchowych.).
§4
1. ¯¹dania i uwagi obs³ugi pojazdu powinny byæ kierowane do pasa¿erów w sposób taktowny i uprzejmy.
Obs³uga pojazdu obowi¹zana jest do udzielania na ¿¹danie pasa¿era informacji dotycz¹cych przewozu, w
szczególnoci czasu odjazdu z przystanku, kierunku
jazdy, trasy przejazdu, itp.

2. Zakup biletu lub uzyskanie informacji od kierowcy dozwolone jest wy³¹cznie podczas postoju pojazdu na
przystanku.
§5
Przewóz baga¿u rêcznego i zwierz¹t
1. Rzeczy przewo¿one przez podró¿nych nie mog¹ zagra¿aæ bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w pojedzie, stwarzaæ mo¿liwoci wyrz¹dzenia szkody, przeszkadzaæ
podró¿nym i nara¿aæ ich na niewygody.
2. Pasa¿erowie mog¹ przewoziæ baga¿ rêczny, je¿eli istnieje mo¿liwoæ takiego umieszczenia go w pojedzie,
aby nie utrudnia³ przejcia i nie nara¿a³ na zanieczyszczenie odzie¿y innych pasa¿erów, nie zas³ania³ widocznoci kieruj¹cemu pojazdem, nie zagra¿a³ bezpieczeñstwu ruchu itp. Za baga¿ rêczny, za który nie wnosi siê
op³aty, uwa¿a siê jeden przedmiot o maksymalnych
wymiarach 60cm x 90cm x 20cm lub kilka przedmiotów, których gabaryty ³¹cznie nie przekraczaj¹ tych
wymiarów.
3. Za op³at¹ przewidzian¹ w taryfie mo¿e byæ przewo¿ony pies, je¿eli posiada za³o¿ony kaganiec, trzymany jest
na smyczy i pasa¿er posiada aktualne wiadectwo
szczepienia psa.
4. Wszelkiego rodzaju wózki dzieciêce mog¹ byæ przewo¿one za op³at¹. W czasie przewozu dziecko musi byæ
wyjête z wózka, je¿eli nie jest zabezpieczone szelkami
zapobiegaj¹cymi wypadniêciu z wózka.
5. Nadzór nad przewo¿onym baga¿em i zwierzêtami nale¿y do pasa¿era.
6. Za baga¿ i zwierzêta MZK w Malborku Sp. z o.o. odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powsta³a z winy
przewonika.
7. Pasa¿er odpowiada za wszelkie szkody powsta³e w
zwi¹zku z przewo¿onym przez niego baga¿em lub zwierzêtami.
8. Baga¿u i zwierz¹t nie wolno umieszczaæ na miejscach
przeznaczonych do siedzenia.
9. Wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepe³nosprawna, nie podlegaj¹ op³acie.
§6
Op³aty za przewóz baga¿u i zwierz¹t
1. Pasa¿erowie przewo¿¹cy zwierzêta lub baga¿ rêczny
podlegaj¹cy op³acie, dokonuj¹ op³aty poprzez skasowanie biletu o nominale wyszczególnionym w Cenniku biletów MZK w Malborku Sp. z o.o..
2. Prawo do korzystania z ulgowych lub bezp³atnych przejazdów rodkami komunikacji miejskiej nie zwalnia pasa¿era z obowi¹zku uiszczania pe³nej op³aty za przewóz zwierz¹t lub baga¿u (tak¿e wózków dzieciêcych).
§7
1. Osoby naruszaj¹ce niniejsze przepisy porz¹dkowe obowi¹zane s¹ na wezwanie obs³ugi autobusu lub s³u¿by
kontroli przewozów opuciæ pojazd bez prawa zwrotu
op³aty za przejazd.
2. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, a tak¿e
odmowy uiszczenia op³aty dodatkowej za jazdê (przewóz baga¿u) bez wa¿nego biletu oraz okazanie dokumentu umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie to¿samoci pasa¿era obs³uga autobusu lub s³u¿ba kontroli przewozów upowa¿niona jest do zwrócenia siê o pomoc do
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najbli¿szego posterunku Policji, koszty zwi¹zane z interwencj¹ Policji obci¹¿aj¹ pasa¿era.
§8
1. Bilet lub legitymacja uprawniaj¹ce do zni¿ki w op³acie
za przejazd (bezp³atnego przejazdu), co do których istnieje podejrzenie, ¿e s¹ sfa³szowane s³u¿ba kontroli
przewozów zatrzymuje za pokwitowaniem do wyjanienia w obowi¹zuj¹cym trybie.
2. Rzeczy pozostawione (zgubione) w autobusach s¹
wydane w³acicielowi w MZK Malbork sp. z o.o.
3. Zak³ad nie odpowiada za szkody powsta³e na skutek
przerw w ruchu autobusów spowodowanych si³¹ wy¿sz¹, przyczynami natury technicznej lub zarz¹dzeniem
kompetentnych w³adz.
4. Kwestie sporne z zakresu spraw objêtych niniejszymi
przepisami porz¹dkowymi rozstrzygane bêd¹ przez
w³aciwy S¹d.

1811
UCHWA£A Nr 74/X/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada
Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze Miasta Malborka uchwalony
moc¹ uchwa³y nr 418/LII/02 Rady Miasta Malborka z dnia
9 padziernika 2002 r. w sposób nastêpuj¹cy:
1. W § 12 dodaje siê punkty 7 i 8 w brzmieniu:
7. Scieki do oczyszczania przyjmowane s¹ za porednictwem sieci kanalizacyjnej Przedsiêbiorstwa, sieci innych przedsiêbiorstw lub z samochodów asenizacyjnych.
8. Podstaw¹ przyjêcia cieków do oczyszczania jest
zawarcie z Przedsiêbiorstwem umowy o wiadczenie us³ug oczyszczania cieków przez podmioty dokonuj¹ce ich zrzutu do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa.
2. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiêbiorstwo jest zawór za wodomierzem g³ównym, a miejscem odbioru cieków przez Przedsiêbiorstwo jest
pierwsza studzienka na przykanaliku licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomoci lub inne miejsce wskazane w umowie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr 79/X/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê statut Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Malborku i nadaje mu brzmienie jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 79/X/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 czerwca 2003 r.
STATUT
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Malborku
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ w Malborku, zwany dalej Zak³adem, jest zak³adem bud¿etowym Miasta Malborka i dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z dn.2003 r., poz. 148 z pón.
zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.);
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (Dz.U Nr 9 z 1997 r., poz. 43 z pón. zm.);
4) statutu gminy Miasta Malborka (uchwa³a Nr 8/II/02
Rady Miasta Malborka z dnia 19 listopada 2002 r.);
5) uchwa³a Rady Miasta Malborka nr 88/XIV/91 z dn.31
maja 1991 r.
2. Sprawy nie objête niniejszym statutem bêd¹ regulowane na podstawie postanowieñ, zawartych w odrêbnych przepisach prawnych.
Rozdzia³ II. Przedmiot i zakres dzia³ania.
§2
Przedmiotem dzia³ania Zak³adu jest:
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1) zarz¹dzanie komunalnymi zasobami lokalowymi,
2) wywóz nieczystoci sta³ych zgodnie z zawartymi umowami lub zleceniami,
3) wywóz nieczystoci p³ynnych zgodnie z zawartymi
umowami lub zleceniami,
4) letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów publicznych
zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,
5) pe³nienie pogotowia zimowego zgodnie z zawartymi
umowami,
6) konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej zgodnie z
zawartymi umowami i zleceniami,
7) konserwacja i utrzymanie cmentarzy w zakresie i na
zasadach ustalonych przez Urz¹d Miasta,
8) wiadczenie us³ug pogrzebowych i cmentarnych,
sprzeda¿ akcesoriów pogrzebowych,
9) konserwacja i utrzymanie infrastruktury technicznej,
w tym kanalizacji deszczowej, rowów i urz¹dzeñ melioracyjnych,
10) realizacja inwestycji infrastruktury technicznej (drogi
osiedlowe, chodniki, tereny rekreacyjno-sportowe),
sprzeda¿ materia³ów budowlanych, drogowych, ma³ej architektury, rozbudowa cmentarza komunalnego
oraz wykonawstwo remontów bie¿¹cych i kapitalnych
ulic i chodników zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,
11) wiadczenie us³ug zwi¹zanych z produkcj¹ i sprzeda¿¹ rolin i kwiatów,
12) wiadczenie us³ug wynajmu rodków transportu,
sprzêtu specjalistycznego,
13) wiadczenie us³ug w zakresie prowadzenia parkingów
strze¿onych i myjni samochodowych,
14) wiadczenie us³ug zwi¹zanych z pobieraniem op³at
targowych.
Rozdzia³ III. Organizacja Zak³adu
§3
1. Zak³ad podlega Burmistrzowi Miasta.
2. Umowê o pracê z Dyrektorem Zak³adu zawiera Burmistrz Miasta.
§4
1. Dyrektor Zak³adu kieruje Zak³adem przy pomocy:
a) zastêpcy dyrektora d/s techniczno  eksploatacyjnych,
b) zastêpcy dyrektora d/s ekonomiczno  finansowych
 G³ównego Ksiêgowego,
c) podporz¹dkowanych mu bezporednio funkcjonalnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
2. Zadaniem zastêpcy dyrektora d/s techniczno  eksploatacyjnych jest organizowanie i kontrolowanie ca³okszta³tu dzia³alnoci technicznej oraz zaopatrzenia materia³owo  technicznego w celu:
 utrzymania w³aciwego stanu technicznego budynków komunalnych administrowanych przez Zak³ad,
 utrzymania w³aciwego stanu techniczno  eksploatacyjnego pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ,
 w³aciwej realizacji wykonawstwa zadañ w zakresie
wiadczonych us³ug wyszczególnionych w § 2
Powy¿sze zadania realizowane s¹ przez podporz¹dkowane bezporednio komórki organizacyjne:
a) Dzia³ Techniczny,
b) Rejon Us³ug Mieszkaniowych,
c) Rejon Us³ug Komunalnych.

3. Zadaniem zastêpcy dyrektora d/s ekonomiczno  finansowych  G³ównego Ksiêgowego  jest ustalenie planów finansowych Zak³adu, organizowanie i nadzorowanie ewidencji ksiêgowej, sporz¹dzanie i analiza sprawozdañ finansowych, organizowanie kontroli wewnêtrznej zak³adu.
Powy¿sze zadania realizowane s¹ przez podporz¹dkowany bezporednio Dzia³ Ksiêgowoci.
4. Dyrektorowi Zak³adu, oprócz zastêpców dyrektora,
bezporednio podlega:
 Dzia³ Pracowniczy,
 Stanowisko d/s Obrony Cywilnej,
 Radca Prawny,
 Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu.
5. Do opracowania niektórych istotnych problemów Zak³adu Dyrektor mo¿e powo³aæ zespo³y zadaniowe, sk³adaj¹ce siê z pracowników ró¿nych komórek organizacyjnych, a tak¿e nie bêd¹cych pracownikami Zak³adu
(specjalistów, rzeczoznawców, ekspertów itp.), którym
mo¿e byæ równie¿ (stosownie od wystêpuj¹cych potrzeb) zlecane przez Dyrektora samodzielne doradztwo,
konsultacja lub opracowanie zagadnieñ wchodz¹cych
w zakres dzia³alnoci Zak³adu. Zespo³y te dzia³aj¹ przez
okrelony czas i w zakresie zleconym im przez Dyrektora Zak³adu.
6. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz podzia³ zadañ,
uprawnieñ i odpowiedzialnoci osób pe³ni¹cych funkcje kierownicze samodzielnie ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Zak³adu.
7. Zakresy czynnoci pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych ustala Dyrektor Zak³adu.
8. W zakresie dzia³alnoci Zak³adu do zawierania umów
z osobami trzecimi upowa¿niony jest Dyrektor na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Miasta Malborka.
Rozdzia³ IV. Mienie Zak³adu
§5
1. Mienie Zak³adu jest mieniem komunalnym, do którego stosuje siê postanowienia ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 art. 43.).
2. Dyrektor Zak³adu gospodaruje mieniem komunalnym
bêd¹cym w u¿ytkowaniu Zak³adu, zapewnia jego
ochronê, nale¿yte wykorzystanie i odtwarzanie.
3. Dyrektor Zak³adu jest upowa¿niony do reprezentowania Gminy Miasta Malborka z prawem substytucji we
Wspólnotach Mieszkaniowych z udzia³em gminnego
zasobu lokalowego, a tak¿e do ewentualnego sprawowania zarz¹du tymi Wspólnotami oraz do reprezentowania Gminy przed S¹dami Powszechnymi oraz innymi organami pañstwowymi i innymi instytucjami.
Rozdzia³ V. Przedstawicielstwo Zak³adu
§6
1. Do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu Zak³adu upowa¿niony jest Dyrektor Zak³adu.
2. Dyrektor Zak³adu dzia³a zgodnie z przepisami prawa,
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoæ.
3. Zastêpców dyrektorów oraz pe³nomocników ustanawia  odwo³uje Dyrektor Zak³adu.
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4. Pe³nomocnicy Zak³adu dzia³aj¹ w granicach ich umocowania.
5. Udzielenie pe³nomocnictwa wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewa¿noci.
§7
1. Zak³ad prowadzi dzia³alnoæ na podstawie planu finansowego.
2. Plan finansowy Zak³adu zatwierdza Dyrektor Zak³adu
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Skarbnikiem.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta mo¿e
na³o¿yæ na Zak³ad obowi¹zek realizacji dodatkowych
zadañ (nie ujêtych w planie finansowym) z dziedziny
objêtej dzia³alnoci¹ Zak³adu. Na realizacjê tych zadañ
Burmistrz Miasta zapewnia odpowiednie rodki finansowe.
§8
1. Zak³ad prowadzi rzeteln¹ rachunkowoæ oraz sporz¹dza na jej podstawie sprawozdania finansowe.
2. Kontrole prawid³owoci rozliczeñ Zak³adu z bud¿etem
Miasta przeprowadzaj¹ s³u¿by kontrolne Urzêdu Miasta Malborka, dzia³aj¹ce w imieniu i na polecenie Burmistrza.
§9
1)
2)
3)
4)
5)

Odrêbne przepisy okrelaj¹ zasady:
planowania i sprawozdawczoci statystycznej,
finansowania i rozliczania z bud¿etem terenowym,
tworzenia i wykorzystywania funduszów,
ustalania cen za wiadczone przez Zak³ad us³ugi,
stosowania zak³adowego systemu wynagrodzeñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zak³adu
przedk³ada Burmistrzowi Miasta propozycje uzupe³nieñ
i zmian w statucie.
3. Wszelkie wydane przez Dyrektora Zak³adu decyzje, zarz¹dzenia wewnêtrzne i polecenia s³u¿bowe nie mog¹
naruszaæ postanowieñ niniejszego statutu oraz ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
4. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu traci wa¿noæ statut z dnia 1 czerwca 1991 r.

1813
UCHWA£A Nr 80/X/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie czasu otwarcia placówek handlowych, us³ugowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Malborka.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. XII § 1 przepisów wprowadzaj¹cych Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 z 1974 r. poz. 142 z pón. zm.
Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Placówki handlowe, us³ugowe, gastronomiczne zlokalizowane na obszarze miasta Malborka otwarte s¹ w godz.
od 600 do 2200, przy czym indywidualny czas otwarcia
uzale¿niony winien byæ od ich mo¿liwoci i potrzeb mieszkañców.

Rozdzia³ VI. System Kontroli wewnêtrznej

§2

§ 10

1. Placówki o których mowa w § 1, mog¹ byæ otwarte w
godzinach od 2200 do 600 po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Malborka poprzedzonej opini¹ Komisji do
spraw Spo³ecznych.
2. Placówki uruchomione na czas trwania imprez kulturalno  rozrywkowych mog¹ funkcjonowaæ pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Miasta Malborka.
3. Placówki handlowe i gastronomiczne prowadz¹ce
sprzeda¿ napojów alkoholowych, posiadaj¹ce zgodê
na dzia³alnoæ w godzinach od 2200 do 600 w dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y, zwolnione s¹ z uzyskania zgody
Burmistrza Miasta Malborka do czasu wyganiêcia zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Kontrolê wewnêtrzn¹ w Zak³adzie sprawuj¹:
1) zastêpca dyrektora d/s ekonomiczno  finansowych 
G³ówny Ksiêgowy  zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie zasad
gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów
publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 art. 35) oraz
innymi przepisami z zakresu spraw finansowo  maj¹tkowych,
2) kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych Zak³adu oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach
pracy  w zakresie ustalonym przez Dyrektora Zak³adu.
Rozdzia³ VII. Nadzór nad Zak³adem
§ 11
1. Kontroli i oceny dzia³alnoci Zak³adu oraz pracy Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta lub upowa¿nieni
przez niego pracownicy Urzêdu Miasta Malborka.
2. Dyrektor Zak³adu zobowi¹zany jest do przygotowania
i przedstawienia osobom kontroluj¹cym odpowiednich
dokumentów umo¿liwiaj¹cych dokonanie kontroli
i oceny dzia³alnoci Zak³adu.
Rozdzia³ VIII. Postanowienia koñcowe
§ 12
1. Dyrektor Zak³adu ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie niniejszego statutu.

§3
Winnym naruszenia postanowieñ niniejszej uchwa³y
zostanie wymierzona kara grzywny w trybie i na zasadach
okrelonych w Kodeksie wykroczeñ.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1814
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UCHWA£A Nr VIII/89/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹ obszaru dzia³ek nr 174/1 i nr 174/3 we
wsi Topole gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹ obszaru
dzia³ek nr 174/1 i nr 174/3 we wsi Topole gm. Chojnice,
zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr 174/1 i 174/3 po³o¿one we wsi
Topole gm. Chojnice, po po³udniowej stronie drogi krajowej nr 22 Chojnice  Cz³uchów.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony
na rysunku planu literami UM;
2) teren drogi krajowej, oznaczony na rysunku planu literami KK.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi krajowej nr 22.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczo-

ny na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) podstawowym przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to
rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym terenie w granicach uchwalenia planu 
inne dopuszczalne funkcje powinny stanowiæ wy³¹cznie uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami UM.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zabudowê us³ugow¹ (w tym handlow¹) ustala siê
jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e
powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej
na dzia³ce w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) budowê obiektów us³ugowych(w tym handlowych)
wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi,
spe³niaj¹cych wymóg okrelony w ust. 2 pkt 2;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jako uzupe³niaj¹c¹;
3) po³¹czenie funkcji us³ugowej i mieszkaniowej w jednym obiekcie;
4) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹)
spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 2 pkt 2 z
uwzglêdnieniem zapisu ust. 5 pkt 2;
5) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
6) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieæ miejsca postojowe w iloci niezbêdnej
dla realizowanego profilu us³ugi  w tym dla us³ugobiorców, a dla funkcji mieszkaniowej co najmniej
1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów
u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
4) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub uty-
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lizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach;
6) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczaæ w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz:
1) podzia³u na dzia³ki  ca³y teren przeznacza siê na realizacjê potrzeb jednego inwestora;
2) lokalizowania us³ug wodoch³onnych i produkuj¹cych znaczne iloci cieków do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi powinna
byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego
poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch
pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej, z
uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy
wykrelonej na rysunku planu;
2) w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy wykrelonej na rysunku planu, jednak w
strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi;
3) ustala siê obs³ugê z drogi serwisowej projektowanej wzd³u¿ drogi krajowej nr 22, po jej po³udniowej
stronie  do czasu wykonania docelowego rozwi¹zania komunikacyjnego dopuszcza siê tymczasowe
wykorzystanie istniej¹cego zjazdu z drogi krajowej
na s¹siedni teren przylegaj¹cy do wschodniej granicy, wzd³u¿ dzia³ki oznaczonej na rysunku planu nr
173/63, wy³¹cznie pod warunkiem zapewnienia widocznoci pionowej i poziomej na drodze krajowej
w obrêbie istniej¹cego zjazdu z drogi krajowej nr 22
na teren dzia³ek nr 173/62 i nr 173/63.
7. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków do II kondygnacji (maks. 12,0 m);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na
du¿ych obiektach us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz lokalizowania wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej bez zgody zarz¹dcy drogi krajowej nr 22.
.

§7

1815

1. Wyznacza siê teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami KK, jako rezerwê komunikacyjn¹ dla
drogi krajowej nr 22 przeznaczon¹ docelowo na jej poszerzenie  dla realizacji celów publicznych, której liniê
rozgraniczaj¹c¹ wyznacza siê w odleg³oci 40,0 m od
istniej¹cej zewnêtrznej krawêdzi jezdni.

§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej. Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych
na cieki z udokumentowaniem wywozu cieków na
oczyszczalniê  z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nakazuje siê pod³¹czenie do jej uk³adu wszystkich obiektów i zlikwidowanie zbiorników
bezodp³ywowych.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z projektowanej abonenckiej linii kablowej elektroenergetycznej prowadzonej od istniej¹cej
stacji transformatorowej zlokalizowanej poza terenem
objêtym planem. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

UCHWA£A Nr IX/102/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê miesz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1815
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kaniow¹ i us³ugi dzia³ek nr 233/3 i nr 237 oraz czêci
dzia³ek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 719), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ek nr
233/3 i nr 237 oraz czêci dzia³ek nr 235 i nr 236 we wsi
Chojniczki gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr 233/3 i nr 237 oraz czêci dzia³ek nr 235 i nr 236 po³o¿one w po³udniowej czêci wsi
Chojniczki gm. Chojnice, oko³o 900 m na pó³noc od granic administracyjnych miasta Chojnice i oko³o 2 km na
po³udnie od centrum wsi, po po³udniowo  zachodniej
stronie drogi powiatowej Chojnice  Charzykowy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu literami MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug, oznaczone na rysunku planu literami MN, U;
3) teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczony
na rysunku planu literami MU;
4) tereny zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczone na rysunku planu literami UM;
5) teren us³ug, oznaczony na rysunku planu liter¹ U;
6) teren parkingu wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹, oznaczony na rysunku planu literami KP, ZP;
7) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu literami ZP;
8) tereny ci¹gów pieszych, oznaczone na rysunku planu
literami KX;
9) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu literami KD;
10) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu
literami KL;
11) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu literami KZ.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii

rozgraniczaj¹cych dróg, przejæ pieszych oraz granicy uchwalenia planu.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie standardów jakoci rodowiska okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach;
5) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych
rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania
terenu.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§6
1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokoci do
II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokoci do
III kondygnacji (dopuszcza siê ciankê kolankow¹
poddasza do 1,2 m);
3) wysokoæ budynków us³ugowych do II kondygnacji (maks. 12,0 m);
4) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
5) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o na budynkach parterowych, za na budynkach wy¿szych ni¿ parterowe dopuszcza siê
zmniejszenie k¹ta nachylenia dachu dostosowuj¹c
go do bry³y budynku i programu u¿ytkowego  w
uzasadnionych przypadkach, na du¿ych obiektach
us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania
dachów p³askich;
6) pokrycie dachów gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
7) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 1,0 m
powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
8) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej, a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
9) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
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2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu.
3. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z
otoczeniem.
4. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest w zale¿noci od potrzeb, ucilenie warunków geologicznych pod³o¿a.
5. Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
6. Dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, aby spe³nione zosta³y wymagania ochrony rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn. uci¹¿liwoæ tej
dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u
parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora  pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
7. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y:
1) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce
postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a w przypadku dzia³alnoci us³ugowej, w iloci niezbêdnej dla profilu prowadzonej dzia³alnoci, w tym dla us³ugobiorców,
aby uci¹¿liwoæ z tytu³u parkowania nie przenosi³a
siê poza granice terenu;
2) wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa, ustalono orientacyjn¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV, w odleg³oci po
5,0 m (licz¹c w poziomie) od osi linii, któr¹ nale¿y braæ
pod uwagê przy realizacji wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych.
9. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg.
10. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
11. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki lub do
odbiornika.
12. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y podczyszczaæ w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
13. Odprowadzenie cieków projektowan¹ kanalizacj¹
sanitarn¹ poprzez przepompowniê zlokalizowan¹
poza granicami uchwalenia planu do oczyszczalni
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cieków w Chojnicach. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ
tymczasowych.
14. Pobór energii elektrycznej z projektowanych linii niskiego napiêcia, wyprowadzonych ze stacji transformatorowej Chojniczki Weilanta, po jej przebudowie
na stacjê w gabarycie 400 kVA, zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu oraz z projektowanej stacji transformatorowej s³upowej, któr¹ nale¿y zlokalizowaæ w granicach uchwalenia planu  dla zasilania
stacji wybudowaæ odcinek napowietrznej linii redniego napiêcia, jako odga³êzienie z linii SN przebiegaj¹cej przez teren opracowania (adaptacja tej linii).
Realizacja sieci uzbrojenia elektroenergetycznego
mo¿liwa bêdzie pod warunkiem wyprzedzaj¹cego wydzielenia niezbêdnych terenów s³u¿¹cych realizacji
zadañ publicznych (drogi, ci¹gi piesze) zgodnie z rysunkiem planu.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
15. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§7
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1
MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN i 5 MN.
2. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug, oznaczone na rysunku planu symbolami 6 MN, U, 7 MN, U i 8 MN, U.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹;
2) ³¹czenie dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora  ³¹czna liczba dzia³ek na danym terenie
mo¿e ulec zmniejszeniu;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza siê wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu
us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz
pomieszczeñ us³ugowych;
2) wprowadza siê nakaz pozostawienia co najmniej
60% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza siê:
1) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
2) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w tym
handlowej) w jednym obiekcie;
3) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹)
spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 6 ust. 6.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 2, wprowadza siê
nakaz:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1815

 4744 

1) uwzglêdnienia minimalnych szerokoci dzia³ek okrelonych na rysunku planu;
2) pozostawienia co najmniej 40% powierzchni dzia³ki
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
§8
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 MU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê w
zale¿noci od potrzeb:
1) przeznaczenie ca³ego terenu wy³¹cznie dla realizacji
potrzeb jednego inwestora;
2) podzia³ terenu na dzia³ki z uwzglêdnieniem minimalnych wymiarów dzia³ek okrelonych na rysunku planu;
3) realizacjê zespo³u niskich budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹;
4) us³ugi wbudowane nieuci¹¿liwe dla mieszkañców;
5) wtórne podzia³y geodezyjne pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, gospodarczymi i gara¿ami, zlokalizowanymi na dzia³kach wydzielonych
zgodnie z pk-tem 2;
6) realizacjê na wydzielonych dzia³kach budynków
mieszkalnych jednorodzinnych z uwzglêdnieniem
ustaleñ dla terenów, o których mowa w § 7 ust. 2;
7) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz pozostawienia co najmniej 40% powierzchni
dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
§9
1. Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 10 UM,
11 UM i 12 UM.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na dzia³ki z uwzglêdnieniem minimalnych wymiarów dzia³ek okrelonych na rysunku planu;
2) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
3) zak³ady drobnej wytwórczoci, spe³niaj¹ce wymóg
okrelony w § 6 ust. 6;
4) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹)
spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 6 ust. 6;
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹ jako uzupe³niaj¹c¹  przeznaczon¹ wy³¹cznie dla
zaspokojenia potrzeb w³asnych inwestora lub wprowadzenie w tym celu funkcji mieszkaniowej do budynku us³ugowego.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz pozostawienia co najmniej 30% powierzchni
dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
§ 10
1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem 13 U.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na max. 2 dzia³ki;
2) lokalizacjê us³ug publicznych lub komercyjnych,
spe³niaj¹cych wymóg okrelony w § 6 ust. 6;

3) przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego na cele
mieszkaniowe dla zaspokojenia potrzeb w³asnych inwestora;
4) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz:
1) uwzglêdnienia minimalnej wielkoci terenu okrelonej na rysunku planu;
2) pozostawienia co najmniej 30% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
§ 11
1. Wyznacza siê teren parkingu wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹, oznaczony na rysunku planu symbolem 14 KP,
ZP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) wyznaczenie miejsc postojowych dla min. 10 samochodów osobowych, w tym 2 stanowiska dla samochodów osób niepe³nosprawnych;
2) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) uci¹¿liwoæ z tytu³u parkowania pojazdów nie mo¿e
wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu;
2) wprowadza siê nakaz przeznaczenia co najmniej 5%
powierzchni terenu pod zieleñ.
§ 12
1. Wyznacza siê teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 ZP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) urz¹dzenie placu zabaw dla dzieci;
2) realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Po opracowaniu planu miejscowego dla obszaru po³o¿onego na zachód od granic uchwalenia planu i wyznaczeniu w nim terenów zieleni, sportu i rekreacji, dopuszcza siê docelowe przeznaczenie terenu, o którym
mowa w ust. 1, pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, z uwzglêdnieniem ustaleñ okrelonych dla
terenów wymienionych w § 7 ust. 1, po podzieleniu go
na dwie dzia³ki o szerokociach 30,0 m i zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oci 5,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej 20 KD.
§ 13
1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) ci¹gów pieszych szerokoci 4,0 m, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 16 KX i 17 KX;
2) ci¹gów pieszych szerokoci 3,0 m, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 18 KX i 19 KX;
3) drogi dojazdowej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz
jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m), zakoñczonej obustronnie placami do zawracania, oznaczonej na rysunku planu symbolem 20 KD;
4) dróg dojazdowych o szerokociach w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0
m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m), oznaczonych na rysunku planu symbolami 21 KD i 22 KD;
5) drogi dojazdowej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz
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co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min.
2,0 m), oznaczonej na rysunku planu symbolem
23 KD;
6) drogi dojazdowej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych max. 12,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m
oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci
min. 2,0 m), oznaczonej na rysunku planu symbolem 24 KD;
7) drogi lokalnej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 14,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz
dwustronny chodnik szerokoci min. 2,0 m), oznaczonej na rysunku planu symbolem 25 KL;
8) drogi lokalnej o zmiennej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnej z rysunkiem planu (jezdnia
szerokoci min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m), oznaczonej na
rysunku planu symbolem 26 KL;
9) pasa o zmiennej szerokoci, przeznaczonego docelowo na poszerzenie przylegaj¹cej drogi zbiorczej
powiatowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 27 KZ.
2. Tereny, okrelone w ust. 1, przeznacza siê dla realizacji
celów publicznych.
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 14
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 15
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 17
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1816
UCHWA£A Nr X/60/2003
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dz. nr 104/4, 104/5 po³o¿onych w Kamienicy Królewskiej i dz. nr 57/10, 57/11 po³o¿onych w Pa³ubicach.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  teren rolny,Kamienica Królewskadzia³kê nr 104/4, 104/5, Pa³ubice dz. nr 57/10,57/11
przeznacza siê pod rzemios³o uci¹¿liwe.
§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Nr 1
1. WIE Kamienica Królewska i wie Pa³ubice
2. Nr DZIA£KI wie Kamienica Królewska dz. nr 104/4,
104/5
wie Pa³ubice dz. nr 57/10,57/11
3. POWIERZCHNIA 1,72 ha
4. PRZEZNACZENIE TERENU
rzemios³o uci¹¿liwe (sk³adowisko z³omu)
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
URU  teren sk³adowiska, UBS  czêæ biurowo  socjalna, KW  droga dojazdowa, wewnêtrzna, Kx1  rezerwowy teren na drogê Kx  droga pieszo-jezdna. KP
 parking, ZK  zieleñ krajobrazowo-izolacyjna, ZI -zieleñ izolacyjno- krajobrazowa, wydzielona Ls  las
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: 1,72 ha
c) rodzaj zabudowy: zabudowa techniczna, zgodnie
z potrzebami technologicznymi.
Wysokoæ obiektów nieprzekraczaj¹ca 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach o spadku 22o  30o.
zabudowa socjalna, parterowa
d) powierzchnia zabudowy: czêci produkcyjnej- zgodnie z potrzebami technologicznymi, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ przyrodniczych. Czêci biurowo  socjalnej, maksymalnie do 30% terenu.
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: Zabudowa socjalna, parterowa z wykorzystaniem poddasza, dach
o spadku oko³o 45o. Wysokoæ od poziomu terenu
do kalenicy nie przekraczaj¹ca 11 m, poziom posadowienia budynków do 0,70 m od poziomu terenu.
f) linia zabudowy: jak na rys. planu
g) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki
wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny stanowiæ min.25% powierzchni dzia³ki oznaczonej symbolem UBS, dla terenu URU wydzielono zieleñ izolacyjn¹ ZI
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi powiatowej drog¹ wewnêtrzn¹
KW, szer. 8,0 m, Kx1  rezerwa terenu na dojcie do
czêci biurowo-socjalnej i ewentualnie pól, Kx  droga
pieszo-jezdna, dojazd awaryjny np. po¿ar, parkowanie
na terenie w³asnej dzia³ki, KP  parking
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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9.
10.

11.
12.
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a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego
cieki do oczyszczalni cieków w Sierakowicach do
zbiornika bezodp³ywowego. Po pod³¹czeniu do
kanalizacji zbiorniki zlikwidowaæ
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze na teren w³asnej dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami podanymi
przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) Dzia³ka znajduje siê w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego  obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
03.09.98 r. Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z dnia 14.09.98
nr 59 i w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia nr
5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada
1994 r., zmiana Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3
wrzenia 1998 r.
b) wprowadziæ zieleñ zgodn¹ geograficznie i siedliskowo z zieleni¹ wystêpuj¹c¹ na terenie KPK (np. brzoza, modrzew, sosna, jarzêbina) izolacyjno-krajobrazow¹ (ZI) na wydzielonym terenie, jak na rys. planu
c) wprowadziæ pas zieleni krajobrazowo-izolacyjnej
(ZK) redniej i wysokiej zgodnej geograficznie i siedliskowo z zieleni¹ wystêpuj¹c¹ na terenie KPK (np.
modrzew, brzoza, sosna, jarzêbina)
d) zachowaæ istniej¹cy las
e) w realizowanych obiektach zastosowaæ kolorystykê niweluj¹c¹ negatywny wp³yw obiektów na krajobraz.
f) w realizowanych obiektach stosowaæ technologie
ograniczaj¹ce negatywne oddzia³ywanie na rodowisko
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki.
§3

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
wsi Kamienica Królewska i Pa³ubice(za³¹cznik graficzny nr 1).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w

art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoci: 30%.
§5
1. 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 Sierakowice,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 5, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sierakowice
Z. Suchta

1817
Gdañsk, dnia 22 sierpnia 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/212-A/8/2003/IV/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz.
594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz.
1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 135, poz. 1144 oraz z
2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718) oraz w zwi¹zku z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
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z siedzib¹ w Kwidzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170161027
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a w wysokoci
(-3,43%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w pkt 2  do dnia 31 maja
2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 6 padziernika 1998 r. Nr PCC/210/212/U/2/98/KW,
 obrotu ciep³em z dnia 6 padziernika 1998 r. Nr OCC/
66/212/U/2/98/KW,
w dniu 27 czerwca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe stawki op³at zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglêdzie ochronê interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W stawkach op³at ustalonych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu
wspó³czynnika korekcyjnego Xw, uwzglêdniono m. in.
uzasadnione koszty strat ciep³a przesy³anego sieci¹ ciep³ownicz¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego, w
myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana
Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej
jednak ni¿ up³ynie okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 10 czerwca 2002 r.
Nr OGD-820/212-A/9/2002/III/CW.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. S³oneczna 1
82-500 Kwidzyn
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a.
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA
STANOWI ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
Nr OGD  820/212-A/8/2003/IV/CW
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
Sierpieñ 2003
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43 poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424
i Nr 80, poz. 718),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
w Kwidzynie, ul. S³oneczna 1, zwane dalej PEC,

Poz. 1817

 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. International Paper  Kwidzyn S.A. ul. Lotnicza 1, zwane dalej IP Kwidzyn, od którego PEC zakupuje ciep³o,
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

PEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji:
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  Nr PCC/210/212/
U/2/98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.
 na obrót ciep³em  Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia
6 padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa S  1  Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w IP

Kwidzyn, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ PEC i przez nie eksploatowane oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców.
Grupa S  2  Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w IP
Kwidzyn, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ PEC
i przez nie eksploatowane.
Grupa S  3  Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w IP
Kwidzyn, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ
PEC i przez nie eksploatowane.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
4.1.Stawki op³at za us³ugi przesy³owe:
L.p.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

Rodzaje stawek
2
netto
brutto*
netto
brutto*
netto
brutto*

Jedn. miary
Grupa S - 1
Grupa S -2
3
4
5
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
27 405,60
32 750,16
roczna
33 434,83
39 955,20
z³/MW
rata
2 283,80
2 729,18
miesiêczna
2 786,24
3 329,60
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
8,08
9,08
z³/GJ
9,86
11,08

Grupa S - 3
6
35 249,52
43 004,41
2 937,46
3 583,70
9,55
11,65

* uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug VAT w wysokoci 22%.
Odbiorcy ciep³a bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani przez PEC
za zamówion¹ moc ciepln¹, za ciep³o i nonik ciep³a, wed³ug cen zawartych w taryfie IP Kwidzyn. Ka¿dorazowo o

zmianie cen IP Kwidzyn, odbiorcy bêd¹ informowani pisemnie przez PEC w terminie co najmniej 14 dni przed
dat¹ ich obowi¹zywania.

4.2.Stawka op³aty abonamentowej.
Stawka op³aty
abonamentowej
2

L.p.
1
1.1

Jedn. miary

Grupa S - 1

Grupa S -2

Grupa S - 3

3

4

5

6

netto

150,36
roczna

1.2

brutto*

1.3
1.4

netto
brutto*

z³/punkt
pomiarowy

183,44

rata
miesiêczna

12,53
15,29

* uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug VAT w wysokoci 22%.
4.3.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci kalkulowane bêd¹ na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.3.1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4.4.W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia PEC pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w
odrêbnej umowie, koszty ponoszone z tego tytu³u
zalicza siê do kosztów przesy³ania i dystrybucji ciep³a do odbiorców zasilanych z tego wêz³a, a stawki
op³at za us³ugi przesy³owe dla odbiorców zasilanych
z tego wêz³a wylicza siê wg nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw + Kpw): Ngppw
Ozpw = (1-B) * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw + Kpw): Qgppw
gdzie:
Ospw  stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorców zasilanych z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/MW/rok],
Ozpw  stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a
cieplnego [z³/GJ],
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, uwzglêdniony w
kalkulacji stawek op³at dla danej grupy odbiorców,
Os  okrelona w taryfie stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/MW],
Oz  okrelona w taryfie stawka op³aty zmiennej za
us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej,
do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych
w odrêbnej umowie [z³/GJ],
Ngppw  zamówiona moc cieplna przez odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które PEC wnosi op³atê z tytu³u jego
udostêpnienia na zasadach ustalonych w odrêbnej
umowie, wed³ug stanu na ostatni dzieñ roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy [MW],
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego, w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy, dla odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu za które PEC wnosi op³atê z tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [GJ],
Kpw  planowane do poniesienia przez PEC roczne
koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³].
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale
6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PEC standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek op³at
6.1.Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie PEC wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at odbiorcy zostan¹ poinformowani co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
G³ówny Ksiêgowy
Zastêpca Prezesa
D. Hirsz

Prezes Zarz¹du
G. Hejna

1818
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/513-A/3543/2/2001/2003/III/KC
z dnia 20 sierpnia 2003 r.
W dniu 14 sierpnia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia
2001 r. Nr OGD  820/513-A/11/2001/III/DJ, zmienionej
decyzj¹ z dnia 19 marca 2003 r. Nr OGD- 820/513-A/951/
2/2001/2003/III/JG, w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych
w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/513-A/
11/2001/III/DJ, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 19 marca 2003 r.
Nr OGD- 820/513-A/951/2/2001/2003/III/JG Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ przedsiêbiorcy: Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim taryfê dla ciep³a na okres
do dnia 31 sierpnia 2003 r.
Pismem z dnia 13 sierpnia 2003 r., Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia
31 padziernika 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³
decyzj¹ z dnia 20 sierpnia 2003 r. Nr OGD820/513-A/
3543/2/2001/2003/III/KC swoj¹ decyzjê z dnia
21 grudnia 2001 r. Nr OGD-820/513-A/11/2001/III/DJ,
zmienion¹ decyzj¹ z dnia 19 marca 2003 r. Nr OGD- 820/
513-A/951/2/2001/2003/III/JG zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla
ciep³a opracowan¹ przez Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo
Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszczu Gdañ-
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skim, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do
czasu zatwierdzenia czwartej taryfy dla ciep³a, tym bardziej, i¿ aktualnie prowadzone jest postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia kolejnej (czwartej)
taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1819
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 2 przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 24 sierpnia 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 2.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 2 wybrano 1
radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 2 liczba osób
uprawnionych do g³osowania wynios³a 1300, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 296 wyborców, co stanowi 22,77% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) KASYNA Janusz
76
Lista nr 3  KWW Niezale¿ny Okrêg Wyborczy Nr 2
89
1) MIERZYÑSKI Henryk
89
Lista nr 4  KWW Sympatycy PSL
7
1) HALLMANN Pawe³
7
Lista nr 5  KWW Lewicy Nowostawskiej
81
1) TOMCZONEK Zygmunt
81
Lista nr 6  KWW Moja Gmina
4
1) CHMIELEWSKA Barbara
4
Lista nr 7  KWW Osiedle POM
9
1) Z£OTUCHA Miron
9
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym MIERZYÑSKI Henryk z listy Nr 3  KWW
Niezale¿ny Okrêg Wyborczy Nr 2.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

1820
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70,
poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.
1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441, Nr 138, poz. 1546, z
2002 r. Nr 166, poz. 1361, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)), podaje siê do publicznej wiadomoci:
Zarz¹dzenie Porz¹dkowe Nr 7
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie porz¹dkowe w sprawie okrelenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego,
wydm nadmorskich i lasów ochronnych w nadbrze¿nym
pasie technicznym.

Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Stawie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70,
poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441, Nr 138, poz. 1546,
z 2002 r. Nr 166, poz. 1361, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarz¹dzam, co nastêpuje:

Okrêg wyborczy Nr 2 w którym wybierano 1 radnego

§1

1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
291
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  KWW Teresy Galickiej
25
1) GALICKA Teresa El¿bieta
25
Lista nr 2  KWW Dla Mieszkañców
76

W zarz¹dzeniu porz¹dkowym Nr 3 Dyrektora Urzêdu
Morskiego w Gdyni z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie okrelenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego,
wydm nadmorskich i lasów ochronnych w nadbrze¿nym
pasie technicznym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 48,
poz. 543, Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 40,
poz. 585) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Na osoby na-
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ruszaj¹ce postanowienia art. 81 i art. 161 Kodeksu wykroczeñ funkcjonariusze Urzêdu Morskiego w Gdyni nak³adaj¹, na podstawie odrêbnych przepisów, grzywny w
drodze mandatu karnego.

dnia og³oszenia w drodze obwieszczenia w miejscu jego
obowi¹zywania i podlega opublikowaniu w Dziennikach
Urzêdowych Województw Pomorskiego i WarmiñskoMazurskiego.

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie trzech dni od

Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak
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