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Poz. 1897, 1898

1897
POROZUMIENIE
z dnia 3 lutego 2003 r.
pomiêdzy powiatem kwidzyñskim z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 reprezentowanym przez:
1. Starosta Powiatu  Leszka Czarnobaja
2. Wicestarostê  Andrzeja Fortunê
zwanym dalej Powiatem,
a Miastem i Gmin¹ Prabuty z siedzib¹ w Prabutach przy
ul. Kwidzyñskiej 2
reprezentowanym przez:
1. Burmistrz Miasta  Bogdana Paw³owskiego
2. Z-ca Burmistrza  Wojciecha Do³êgowskiego
zwanym dalej  Miastem zawarte w sprawie realizacji
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych
w 2003 r. na podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 12 pkt 8a
w zwi¹zku z art. 5 ust 2 Ustawy o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 578),
art. 19 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. z pón. zm. oraz art. 46 Ustawy o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 19992002 z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 150 poz. 983)
ustala siê co nastêpuje:
§1
Powiat kwidzyñski przekazuje Miastu zadania z zakresu swojej w³aciwoci okrelone w ustawie o drogach
publicznych w zakresie utrzymania dróg powiatowych na
obszarze:
A) Miasta Prabuty, a w szczególnoci:
1) opracowanie planu rozwoju i remontów powiatowej sieci drogowej,
2) opracowanie planu finansowania dróg,
3) prowadzenie prac remontowo-inwestycyjnych,
4) w ramach otrzymanych dotacji i posiadanych
rodków bud¿etowych:
 utrzymanie w³aciwego stanu technicznego
dróg,
 prowadzenie zimowego i letniego utrzymania
dróg,
5) okrelanie i uzgadnianie z Powiatem dokonywanych zmian organizacji ruchu na drogach,
6) art. 20 pkt 8 ustawy  wydawanie zezwoleñ na
zajêcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych wielkoci okrelone w odrêbnych przepisach oraz za
pobieranie op³at i kar pieniê¿nych na drogach
powiatowych w granicach administracyjnych miasta Prabuty.
7) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym.
8) ponoszenie odpowiedzialnoci za wszelkie zdarzenia i wypadki maj¹ce miejsce w obrêbie pasa
drogowego dróg powiatowych na obszarze miasta Prabuty, których przyczyn¹ bêdzie z³y stan
techniczny nawierzchni dróg lub infrastruktury
drogowej.
B) Gminy Prabuty:
1) w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych rodków bud¿etowych w³asnych prowadzenie w sezonie zimowym 2003-2004 zimowe utrzymanie

dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania.
§2
Strony porozumienia ustalaj¹ ¿e jeli dzia³ania o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszego porozumienia podnios¹ wartoæ maj¹tku trwa³ego (drogi) to staje siê on
w³asnoci¹ Powiatu.
§3
rodki finansowe pochodz¹ce ze róde³, o których
mowa § 1 pkt 6 niniejszego porozumienia Miasto przeznaczy w ca³oci na realizacjê zadañ zwi¹zanych utrzymaniem dróg powiatowych w obrêbie miasta Prabuty.
§4
1. Na realizacjê zadañ okrelonych w § 1 niniejszego porozumienia Powiat przeka¿e Miastu w bie¿¹cym roku
w ramach dotacji kwotê w wysokoci 95.000,00 z³.
s³ownie: dziewiêædziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych.
2. Powy¿sza kwota zostanie przekazana Miastu w trzech
ratach:
 I rata w kwocie 30.000,00 z³ do dnia 31.03.2003 r.,
 II rata w kwocie 30.000,00 z³ do dnia 30.06.2003 r.,
 III rata w kwocie 35.000,00 z³ do dnia 30.09.2003 r.
§5
rodki finansowe, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego porozumienia wydatkowane bêd¹ przez Miasto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. z pón.
zm. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344).
§6
Powiat zastrzega sobie prawo nadzoru wykorzystania
rodków finansowych, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego porozumienia.
§7
Miasto, w terminie do 15 stycznia 2004 r. przed³o¿y
Powiatowi sprawozdanie rzeczowo  finansowe z wykorzystania rodków finansowych, o których mowa w § 3
i § 4 niniejszego porozumienia.
§8
1. Porozumienie zawarto na czas okrelony tj. od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
2. Niniejsze porozumienie zawarto w 2 jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Wicestarosta
A. Fortuna
Skarbnik Powiatu
E. Bejgrowicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Prabuty
B. Paw³owski
Zastêpca Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty
W. Do³êgowski

1898
POROZUMIENIE
z dnia 3 lutego 2003 r.
pomiêdzy powiatem kwidzyñskim z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 reprezentowanym przez:
1. Starosta Powiatu  Leszka Czarnobaja
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2. Wicestarostê  Andrzeja Fortunê
zwanym dalej Powiatem,
a Miastem Kwidzyn z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19
reprezentowanym przez:
1. Burmistrz Miasta  Andrzej Krzysztofiak
2. Z-ca Burmistrza  Piotr Halagiera
zwanym dalej Miastem zawarte w sprawie realizacji
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych
w 2003 r. na podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 12 pkt 8a
w zwi¹zku z art. 5 ust 2 Ustawy o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 578),
art. 19 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. z pón. zm. oraz art. 46 Ustawy o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 19992002 z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 150 poz. 983
z pózn. zmianami) ustala siê co nastêpuje:
§1
Powiat kwidzyñski przekazuje Gminie Miejskiej Kwidzyn
zadania z zakresu swojej w³aciwoci okrelone w ustawie o drogach publicznych tj. utrzymania dróg powiatowych w obrêbie miasta Kwidzyna, a w szczególnoci:
1) opracowanie planu rozwoju i remontów powiatowej
sieci drogowej,
2) opracowanie planu finansowania dróg,
3) prowadzenie prac remontowo-inwestycyjnych,
4) w ramach otrzymanych dotacji i posiadanych rodków bud¿etowych:
 utrzymanie w³aciwego stanu technicznego dróg,
 prowadzenie zimowego i letniego utrzymania
dróg,
5) okrelanie i uzgadnianie z Powiatem dokonywanych
zmian organizacji ruchu na drogach,
6) art. 20 pkt 8 ustawy  wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy
po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub
bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
przekraczaj¹cych wielkoci okrelone w odrêbnych
przepisach oraz za pobieranie op³at i kar pieniê¿nych
na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kwidzyna.
7) ponoszenie odpowiedzialnoci za wszelkie zdarzenia i wypadki maj¹ce miejsce w obrêbie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze miasta
Kwidzyna, których przyczyn¹ bêdzie z³y stan techniczny nawierzchni dróg lub infrastruktury drogowej.
8) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym.
§2
Strony porozumienia ustalaj¹ ¿e jeli dzia³ania o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszego porozumienia podnios¹ wartoæ maj¹tku trwa³ego (drogi) to staje siê on
w³asnoci¹ Powiatu.
§3
rodki finansowe pochodz¹ce ze róde³, o których
mowa § 1 pkt 6 niniejszego porozumienia Miasto przeznaczy w ca³oci na realizacjê zadañ zwi¹zanych utrzymaniem dróg powiatowych w obrêbie miasta Kwidzyna.
§4
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1. Na realizacjê zadañ okrelonych w § 1 niniejszego porozumienia Powiat przeka¿e Miastu w bie¿¹cym roku
w ramach dotacji kwotê w wysokoci 160.000,00 z³.
s³ownie: sto szeædziesi¹t tysiêcy z³otych.
2. Powy¿sza kwota zostanie przekazana Miastu w trzech
ratach:
 I rata w kwocie 50.000,00 z³ do dnia 30.04.2003 r.,
 II rata w kwocie 50.000,00 z³ do dnia 31.07.2003 r.,
 III rata w kwocie 60.000,00 z³ do dnia 31.10.2003 r.
§5
rodki finansowe, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego porozumienia wydatkowane bêd¹ przez Miasto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. z pón.
zm. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344).
§6
Powiat zastrzega sobie prawo nadzoru wykorzystania
rodków finansowych, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego porozumienia.
§7
Miasto, w terminie do 15 stycznia 2004 r. przed³o¿y
Powiatowi sprawozdanie rzeczowo  finansowe z wykorzystania rodków finansowych, o których mowa w § 2
i § 3 niniejszego porozumienia.
§8
1. Porozumienie zawarto na czas okrelony tj. od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
2. Niniejsze porozumienie zawarto w 2 jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Wicestarosta
A. Fortuna
Skarbnik Powiatu
E. Bejgrowicz

Burmistrz
A. Krzysztofiak
Zastêpca Burmistrza
P. Halagiera

1899
UCHWA£A Nr V/31/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi lokalnej dojazdowej do
terenów po³o¿onych po pó³nocnej stronie ulicy Mi³osnej obejmuj¹cego dzia³kê Nr 22/5 oraz czêci dzia³ek
Nr Nr 22/2, 22/4, 39 i 192/5, obrêb B¹dki w gminie Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 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, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1, ust. 2
i ust. 3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 18, art. 28 i art. 12 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1899
§1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu o powierzchni 1,56 ha obejmuj¹cego dzia³kê Nr 22/5 oraz czêæ dzia³ek Nr Nr 22/2,
22/4, 39 i 192/5, obrêb B¹dki w gminie Gardeja.
Obszar ten, przeznacza siê na drogê lokaln¹ dojazdow¹ do terenów po³o¿onych po pó³nocnej stronie ulicy
Mi³osnej oraz na ujêcie wody i zieleñ urz¹dzon¹.
2. Granice opracowania planu przedstawiono dodatkowo na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y w
skali 1:1000.
§2
USTALENIA PLANU
1. Ustalenia ogólne:
1) budowa drogi lokalnej ³¹cz¹cej teren projektowanego Miasta Kwidzyn zespo³u us³ug z drog¹ krajow¹
nr 55, jest warunkiem realizacji tego zespo³u,
2) liczba jednostek funkcyjnych w planie wynosi 3.
2. Ustalenia planu dla poszczególnych jednostek funkcyjnychL
1) KD  pow. 1,35 ha  droga lokalna o nastêpuj¹cych
parametrach technicznych:
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
 20,0 m;
 szerokoæ jezdni  7,0 m;
 minimalny promieñ ³uku na w³¹czeniu do jezdni
drogi krajowej (DK 55)  12,0 m;
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y zrealizowaæ tak¿e:
cie¿kê rowerow¹, dwukierunkow¹ o szerokoci
minimum 2,0 m; chodnik jednostronny o szerokoci 4,0 m oraz ci¹g zieleni wysokiej (od strony
terenów przemys³owych).
Szczegó³owe rozwi¹zania projektowe dla zjazdu
z drogi krajowej na drogê lokaln¹ zostan¹ okrelone przez zarz¹dcê drogi krajowej na etapie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji podstawowej, to jest  obiektów handlowo us³ugowych.
2) WZ  pow. 0,0967 ha  istniej¹ca studnia lokalnego
ujêcia wody na potrzeby obiektów przemys³owych
zlokalizowanych na s¹siednim terenie.
3) ZU  pow. 0,11 ha  zieleñ urz¹dzona niska i rednia.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê do celów przeciwpo¿arowych,
pielêgnacji zieleni i porz¹dkowych  z wodoci¹gu
miejskiego miasta Kwidzyna (odleg³oæ od punktu
zasilania sieci  ok. 3 km) lub z wodoci¹gu gminy
Gardeja (od centrum wsi B¹dki  odleg³oæ ok. 1 km).
Przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne powinno odpowiadaæ wymaganiom zawartym w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z
dnia 15.01.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 64) oraz
w Polskich Normach: PN  B  02863, PN  B  02865,
2) odprowadzanie cieków  nie dotyczy,
3) odprowadzanie wód opadowych  do istniej¹cego
kolektora kanalizacji deszczowej (po pó³nocnej stronie ulicy Mi³osnej w granicach miasta Kwidzyna, na
terenie projektowanego zespo³u us³ug) i projektowanego w tym rejonie zbiornika retencyjnego. Wody
opadowe z jezdni przed odprowadzeniem do kolek-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

tora  nale¿y oczyciæ z substancji ropopochodnych
i piasku,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ dla celów owietleniowych  z istniej¹cej sieci, wg warunków okrelonych przez Zak³ad Energetyczny.
Wskazane jest zastosowanie lamp energooszczêdnych,
5) usuwanie mieci  w sposób okrelony przez Urz¹d
Gminy,
6) ogrzewanie obiektów  nie dotyczy.
4. Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w obrêbie Sadliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu postuluje siê wprowadzenie zieleni wysokiej wzd³u¿ drogi lokalnej.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce
elementy planu:
1) granica terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) symbole literowe oznaczaj¹ce funkcjê poszczególnych terenów.
§4
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty w zwi¹zku
ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
0%.
§5
W odniesieniu do terenu objêtego ustaleniami niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Gardeja zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr XVII/102/92 Rady Gminy w Gardei z dnia
21 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1993 r. Nr 2,
poz. 16).
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na 14 dni, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w Gardei,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
5) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gardeja granic obszaru objêtego niniejszym planem.
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§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

1900
UCHWA£A Nr V/28/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e, pkt 10,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 124 i art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1

Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, jak w za³¹czniku Nr 8*.
§9
Przyjmuje siê do realizacji wykaz inwestycji i wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w za³¹czniku Nr 9*.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci 300 000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie realizowanych inwestycji przypadaj¹cych do sp³aty w 2004 r. do kwoty
1 200 000 z³,
3) przenoszenia wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³ów,
4) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków gminnym jednostkom organizacyjnym w ramach dzia³u, miêdzy rozdzia³ami paragrafami.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 14 326 000 z³, jak w za³¹czniku Nr 1*.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

§2
1. Ustala siê wydatki gminy na rok 2003 w wysokoci
14 697 000 z³ w tym rezerwê ogóln¹ w wysokoci
60 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Ustala siê ród³a finansowania deficytu bud¿etowego
w wysokoci 371 000 z³, jak w za³¹czniku Nr 3*.
§3
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 80 000 z³
i wydatki na kwotê 80 400 z³ na realizacjê zadañ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
§4
Ustala siê dotacje podmiotowe z bud¿etu gminy, jak w
za³¹czniku Nr 4*.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie, jak w za³¹czniku Nr 5*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
jak w za³¹czniku Nr 6*.
§7
Ustala siê dochody i wydatki rodków specjalnych, jak
w za³¹czniku Nr 7*.

1901
UCHWA£A Nr V/34/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy
Kwidzyn.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada Gminy
uchwala:
§1
Nadaje siê statut instytucji kultury pod nazw¹ Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kwidzyn.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o

§8
Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków

* Za³¹czników nr 1-9 nie publikuje siê.
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Poz. 1901
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/34/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 18 marca 2003 r.
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KWIDZYN
Z SIEDZIB¥ W MAREZIE
I. Postanowienia ogólne
§1

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, zwana dalej Bibliotek¹, zosta³a utworzona na mocy uchwa³y Rady Gminy Kwidzyn Nr V/33/03 z dnia 18 marca 2003 r.
§2
Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania Biblioteki s¹:
1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.),
2) ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 113 ze zm.),
3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4) ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
5) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
6) niniejszy statut.
§3
1. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury.
2. Biblioteka dzia³a w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kwidzyn.
§4
Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Mareza, a terenem dzia³ania obejmuje Gminê Kwidzyn.
§5
Nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt Gminy Kwidzyn.
§6
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
II. Cele i zadania Biblioteki
§7
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o
sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i tworzenie
systemu informacyjnego na terenie gminy.
§8
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie
i ochrona materia³ów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego
regionu,
2) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, organizowanie wymiany miêdzybibliotecznej,

Dziennik Urzêdowy
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3) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym,
4) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej, tworzenie
i udostêpnianie w³asnych komputerowych baz danych,
5) prowadzenie form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu nauki i sztuki oraz upowszechnianiu
kultury,
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, szko³ami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§9
Biblioteka wykonuje nastêpuj¹ce zadania w zakresie
rozwoju kultury:
1) edukacjê kulturaln¹ i wychowanie przez sztukê,
2) organizowanie konferencji, wystaw, spotkañ literackich, wieczorów autorskich itp.
3) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej.
§ 10
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania, wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
III. Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy
§ 11
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹ oraz reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz.
2. Owiadczenia woli w imieniu biblioteki sk³ada Dyrektor samodzielnie b¹d osoba przez niego upowa¿niona.
3. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt.
§ 12
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej i obs³ugi.
2. W miarê potrzeb w bibliotece mog¹ byæ zatrudniani
specjalici z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki.
3. Dyrektor Biblioteki wykonuje w stosunku do pracowników czynnoci pracodawcy.
§ 13
Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
2) reprezentowanie biblioteki na zewn¹trz,
3) w³aciwa gospodarka mieniem i rodkami finansowymi,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
6) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
7) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci,
8) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskiem
o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych
zadañ w³asnych.
§ 14
Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê, czytelniê, filie biblioteczne w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach oraz punkty biblioteczne na terenie gminy Kwidzyn.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1901, 1902

 4888 

§ 15
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora
Biblioteki po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy.

4. Wysokoæ op³at, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie
mo¿e przekroczyæ kosztów wykonania us³ugi.
5. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 16

V. Postanowienia koñcowe

Przy Bibliotece i jej filiach mo¿e dzia³aæ stowarzyszenie przyjació³ Biblioteki, inne towarzystwa i fundacje, spo³eczna rada biblioteczna lub inny organ o charakterze
doradczym i opiniodawczym, powo³ywany przez Dyrektora  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 21
Zmiana Statutu nastêpuje w trybie w³aciwym dla jego
nadania.

IV. Zasady gospodarki finansowej

Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby.

§ 17
1. Organizator zapewnia Bibliotece rodki niezbêdne do
prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których dzia³alnoæ ta jest prowadzona.
2. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki ustala Organizator w uchwale bud¿etowej.
§ 18
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami gospodarnoci i efektywnoci ich wykorzystania.
2. Biblioteka mo¿e zbywaæ rodki trwa³e, w które zosta³a
wyposa¿ona przez Organizatora. Zbycie b¹d obci¹¿enie rodka trwa³ego bêd¹cego rzecz¹ ruchom¹ mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zgody Wójta.
§ 19
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan jej dzia³alnoci zatwierdzany przez Dyrektora z
zachowaniem wysokoci dotacji Organizatora.
2. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
1) plan us³ug,
2) plan przychodów i kosztów,
3) plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
4) plan inwestycji.
3. Przychodami Biblioteki s¹:
1) dotacje z bud¿etu,
2) wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci,
3) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4) rodki otrzymane z innych róde³.
4. Za prawid³ow¹ gospodarkê przydzielonymi rodkami
finansowymi odpowiedzialny jest Dyrektor Biblioteki.

§ 22

§ 23
Tworzenia i znoszenia filii bibliotecznych dokonuje Wójt,
natomiast tworzenia i znoszenia punktów bibliotecznych
dokonuje Dyrektor, po zasiêgniêciu opinii Wójta.

1902
UCHWA£A Nr V/35/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Kultury w Kwidzynie.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz
art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala:
§1
Nadaje siê statut instytucji kultury pod nazw¹ Gminny
Orodek Kultury w Kwidzynie, w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kwidzyn.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ od dnia 1 maja 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o

§ 20
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Biblioteka mo¿e, w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów, pobieraæ op³aty za:
1) us³ugi bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne,
2) wypo¿yczenie materia³ów audiowizualnych,
3) za nie zwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych,
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych,
3. Biblioteka mo¿e pobieraæ op³aty w formie kaucji za
wypo¿yczone materia³y biblioteczne w wysokoci nie
przekraczaj¹cej wartoci tych materia³ów.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/35/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 18 marca 2003 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA KULTURY W KWIDZYNIE
Z SIEDZIB¥ W MAREZIE
I. Postanowienia ogólne
§1
Gminny Orodek Kultury w Kwidzynie zosta³ utworzo-
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Poz. 1902

ny na mocy uchwa³y Rady Gminy Kwidzyn Nr V/32/03 z
dnia 18 marca 2003 r.
§2
Podstawê prawn¹ funkcjonowania Gminnego Orodka Kultury stanowi¹:
1) ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 113 ze zm.),
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3) ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
4) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
5) niniejszy statut.
§3
1. Gminny Orodek Kultury w Kwidzynie jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury.
2. Orodek posiada swobodê dzia³ania w granicach prawa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej dzia³alnoci kulturalnej koncentruje siê na terenie gminy Kwidzyn.
3. Organizatorem Gminnego Orodka Kultury jest Gmina
Kwidzyn.
§4
Siedzib¹ Gminnego Orodka Kultury jest miejscowoæ
Mareza.
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7) organizowanie w³asnych imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
8) organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzie³
sztuki, wieczorów autorskich, spotkañ literackich itp.,
9) prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad dzia³alnoci¹ kulturaln¹ wietlic wiejskich,
10) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej,
11) wspó³praca z regionaln¹ pras¹ i mediami.
§9
GOK mo¿e prowadziæ dodatkow¹ dzia³alnoæ, obejmuj¹c¹ m.in.:
1) wspó³pracê z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy,
2) prowadzenie impresariatu artystycznego,
3) prowadzenie ognisk i zespo³ów artystycznych oraz
kó³ zainteresowañ i klubów,
4) realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzêdowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych,
5) realizowanie imprez zleconych,
6) prowadzenie odp³atnych kursów i szkoleñ,
7) wiadczenie us³ug gastronomicznych.
§ 10
Orodek mo¿e prowadziæ tak¿e inn¹ ni¿ kulturalna dzia³alnoæ w zakresie zbie¿nym z jego dzia³alnoci¹ podstawow¹, a rodki uzyskane z tej dzia³alnoci wykorzystywaæ na cele statutowe.
III. Organy zarz¹dzaj¹ce i doradcze

§5

§ 11

Nadzór nad Gminnym Orodkiem Kultury sprawuje
Wójt Gminy Kwidzyn.

1. Na czele Orodka stoi Dyrektor, który kieruje jego dzia³alnoci¹ oraz reprezentuje go na zewn¹trz.
2. Owiadczenia woli w imieniu Orodka sk³ada Dyrektor samodzielnie b¹d osoba przez niego upowa¿niona.
3. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt.

§6
W sk³ad Gminnego Orodka Kultury wchodz¹:
1) wietlica kulturalno-owiatowa w Gurczu,
2) wietlica kulturalno-owiatowa w Dubielu,
3) Zespó³ piewaczy Weso³a Gromadka z Tychnów,
4) Zespó³ piewaczy Janowiacy Znad Wis³y z Janowa.
II. Cele i zadania Gminnego Orodka Kultury
§7
Celem Orodka jest prowadzenie wielokierunkowej
dzia³alnoci rozwijaj¹cej i zaspokajaj¹cej potrzeby kulturalne mieszkañców oraz upowszechnianie i promocja
kultury lokalnej w kraju i zagranic¹.
§8
Do podstawowych zadañ Orodka nale¿y:
1) organizowanie ró¿norodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukê,
2) tworzenie, ochrona i udostêpnianie dóbr kultury,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowanie wiedz¹ i sztuk¹,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych,
5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a tak¿e rêkodzie³a ludowego i artystycznego,
6) promowanie zespo³ów twórczych i indywidualnych
artystów dzia³aj¹cych na terenie gminy,

§ 12
1. W Orodku zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej i obs³ugi oraz osoby,
które podjê³y siê wykonywania zadañ spo³ecznie (bez
wynagrodzenia).
2. Dla osób, które podjê³y siê wykonywania zadañ spo³ecznie, przewiduje siê zwrot kosztów podró¿y, diety
itp. na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach jak dla pracowników kultury.
3. W miarê potrzeb w Orodku mog¹ byæ zatrudniani
specjalici z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Orodka.
4. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników czynnoci pracodawcy.
5. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Dyrektora jest Wójt.
§ 13
Do zakresu dzia³ania Dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Orodka,
2) reprezentowanie Orodka na zewn¹trz,
3) w³aciwa gospodarka mieniem i rodkami finansowymi,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Orodka,
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5) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
6) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego
planu finansowego,
7) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci.
§ 14
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Orodka okrela regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora
Orodka, po zasiêgniêciu opinii Wójta.

V. Postanowienia koñcowe
§ 19
Zmiana Statutu nastêpuje w trybie w³aciwym dla jego
nadania.
§ 20
Gminny Orodek Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej
z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 15

§ 21

Przy Orodku mo¿e dzia³aæ Spo³eczna Rada lub inny
organ o charakterze doradczym i opiniodawczym powo³any przez Dyrektora  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem
maj¹ zastosowanie przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce.

§ 16

UCHWA£A Nr X/91/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Za zgod¹ Rady Gminy Kwidzyn Orodek mo¿e tworzyæ wietlice kulturalno-owiatowe.
IV. Zasady gospodarki finansowej
§ 17
1. Organizator zapewnia Orodkowi rodki niezbêdne do
prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej oraz utrzymania
obiektów, w których dzia³alnoæ ta jest prowadzona.
2. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Orodka ustala
Organizator w uchwale bud¿etowej.
§ 18
1. Orodek gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami gospodarnoci i efektywnoci ich wykorzystania.
2. Orodek mo¿e zbywaæ rodki trwa³e, w które zosta³
wyposa¿ony przez Organizatora. Zbycie b¹d obci¹¿enie rodka trwa³ego bêd¹cego rzecz¹ ruchom¹, mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zgody Wójta.
§ 19
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest roczny
plan jego dzia³alnoci, zatwierdzany przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokoci dotacji Organizatora.
2. Plan dzia³alnoci Orodka zawiera w miarê potrzeb:
1) plan us³ug,
2) plan przychodów i kosztów,
3) plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
4) plan inwestycji.
3. Przychodami Orodka s¹:
1) dotacje z bud¿etu Gminy,
2) wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci,
3) wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,
4) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) rodki otrzymane z innych róde³.
4. Za prawid³ow¹ gospodarkê przydzielonymi rodkami
finansowymi odpowiedzialny jest Dyrektor.
§ 20
Us³ugi Orodka s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, przy
czym op³aty mog¹ byæ pobierane tylko w przypadkach
okrelonych w regulaminie zasad i warunków korzystania z Orodka opracowanych przez Dyrektora i pozytywnie zaopiniowanych przez Wójta.

1903

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, Nr 86 poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 216, poz. 1826) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych tereny bêd¹ce
w³asnoci¹ Gminy Miejskiej S³upsk, oznaczone w rejestrze gruntów jako dzia³ki nr: 616, 620, 627, 631, 643, 644,
647, 655, 659, 664, 670, w obrêbie 12, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
drogi.
§2
Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wy¿ej wymienionych dzia³ek stanowi¹ integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

1904
UCHWA£A Nr VII/77/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
* Wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej nie publikuje siê.
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Poz. 1904, 1905

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, Nr 86 poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 216, poz. 1826) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych tereny bêd¹ce
w³asnoci¹ Gminy Miejskiej S³upsk, oznaczone w rejestrze gruntów jako dzia³ki nr: 736, 744, 774, 785 w obrêbie 17, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Westerplatte  Hubalczyków
jako trasy komunikacyjne.
§2
Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wy¿ej wymienionych dzia³ek stanowi¹ integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

1905
UCHWA£A Nr VII/39/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 109 ust. 1 i 2, art. 116,
art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada z 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148) w zwi¹zku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 22.613.425,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 23.487.171,- z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) wydatki na realizacje zadañ inwestycyjnych w wysokoci 3.099.608,- z³,
* Wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej nie publikuje siê.
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szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 5.
b) wyodrêbnione rodki dla so³ectw w wysokoci
150.000 z³, podzia³ rodków na poszczególne so³ectwa zawiera za³¹cznik nr 6*.
3. Ustala siê przychody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§2
Ustala siê dotacje i wydatki oraz dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych gminie z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3*.
§3
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, w wysokoci 27.322,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§4
Ustala siê rezerwy w wysokoci 200.000 z³, z tego:
 rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki  50.000 z³,
 rezerwê celow¹ z przeznaczeniem na realizacjê zadañ
Rad So³eckich  150.000 z³.
§5
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do uchwa³y.
§6
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y.
§7
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na kwotê:
184.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2* do uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
3) przekazywania uprawnieñ gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesieñ planowanych
wydatków miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u,
4) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
gminy do ³¹cznej wysokoci 300 tys. z³otych.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Wejherowo.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

* Za³¹czników nr 1-9 nie publikuje siê.
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1906

§2

UCHWA£A Nr IV/33/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 marca 2003 r.

Traci moc Uchwa³a Nr III/24/96 Rady Gminy z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ko³czyg³owy.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002.

§3

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148), po wys³uchaniu opinii Komisji
Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych gminie za
rok 2002 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody:
plan
6 626 712 z³
wykonanie
6 553 735 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone
553 287 z³
wykonanie
553 160 z³
2. Wydatki:
plan
6 511 712 z³
wykonanie
6 332 250 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone
553 287 z³
wykonanie
553 160 z³
3. Bud¿et zamyka siê wynikiem 221 485 z³, stanowi¹cym nadwy¿kê bud¿etow¹, która jest pomniejszona
o sp³atê kredytu w kwocie 97 tys. z³. i wynosi 124
485 z³.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rowiñski

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rowiñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/39/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 marca 2003 r.
STATUT GMINY KO£CZYG£OWY
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Ko³czyg³owy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Ko³czyg³owy, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Ko³czyg³owy,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Ko³czyg³owy,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Ko³czyg³owy,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Ko³czyg³owy,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Ko³czyg³owy,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Ko³czyg³owy,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Ko³czyg³owy.

1907

Rozdzia³ II. Gmina

UCHWA£A Nr IV/39/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 marca 2003 r.

§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

1. Gmina Ko³czyg³owy jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹, 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 swe organy.

§1

§4

Uchwala siê Statut Gminy Ko³czyg³owy stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.

1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Bytowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 173 km2.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ko³czyg³owy.
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2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu*.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
4. W sk³ad Gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce So³ectwa:
1) Barkocin,
2) Barnowiec,
3) Barnowo,
4) Dar¿kowo,
5) Ga³¹nia Wielka,
6) Jezierze,
7) Ko³czyg³owy,
8) Ko³czyg³ówki,
9) £obzowo,
10) £ubno,
11) Podgórze,
12) Radusz,
13) Zagony,
14) Wierszyno,
15) Witanowo,
5. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) 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.

§5

§ 11

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Do jednostek pozostaj¹cych w strukturze organizacyjnej nale¿¹:
1) Gminny Orodek Kultury Ko³czyg³owach,
2) Biblioteka Publiczna w Ko³czyg³owach,
3) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ko³czyg³owach,
4) Gminne Przedszkole w Ko³czyg³owach,
5) Zespó³ Szkó³ w Ko³czyg³owach,
6) Zespó³ Szkó³ w £ubnie.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

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 mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§6
1. Herbem Gminy Ko³czyg³owy jest: na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym srebrnym jeleñ krocz¹cy
czerwony, pole dolne zielone przeciête rzek¹ srebrn¹
falami w pas.
2. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Ko³czyg³owy.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
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) z inicjatyw¹ utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mo¿e wyst¹piæ 1/3 sta³ych uprawnionych do g³osowania mieszkañców
obszaru, który jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 13
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 14
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Ekonomiczno-Gospodarcz¹,
3) Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony rodowiska,
4) Potrzeb Spo³ecznych,
2. Radny mo¿e byæ 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.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
Przy wyborze Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów i zg³o-
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szono wiêcej ni¿ jednego kandydata, to w kolejnych
turach g³osowania skrela siê z listy kandydatów tego
kandydata, który otrzyma³ najmniejsz¹ liczbê g³osów.
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.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 16
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 17
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 18
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego wy³¹cznie jest organizacja pracy Rady oraz przewodniczenie obradom.
§ 19
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 20
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.
§ 21
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 22
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. 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,
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 23
1. Rada odbywa sesje zwyczajne wed³ug harmonogramu, 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
§ 24
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  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. 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.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 25
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 26
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
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§ 27

§ 35

1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 28
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Jednak¿e Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 29
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.
§ 30
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego 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.
§ 31
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady w Ko³czyg³owach.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 32
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 33
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania 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.
§ 34
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 33 pkt 2 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 36
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 35 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 37
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.
§ 38
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.
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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1907

 4896 

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.
§ 39
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 40
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 ustawy 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.
§ 41
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.
§ 42
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, 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.
§ 43
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady Gminy w Ko³czyg³owach.
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.
§ 44
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.
§ 45
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, 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 § 33 pkt 1.
§ 46
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien 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.
§ 47
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.
§ 48
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 Wójtowi 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.
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§ 49

§ 57

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy.

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 22 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele o jakich mowa w § 22 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

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. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 51

§ 58

1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹ wystêpowaæ:
Komisje, co najmniej 1/4 Radnych, Wójt oraz co najmniej 5% mieszkañców gminy umieszczonych w rejestrze wyborców gminy Ko³czyg³owy.
2. 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.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.

1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach wskazanych przez ustawê.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

4. Uchwa³y
§ 50

§ 52
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.

§ 59

1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

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.

§ 55

§ 60

§ 53
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
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 Wójta.
§ 54

1. Wójt 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
§ 56
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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 po-
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prawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 67 ust. 2.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
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.
§ 61

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.
§ 62
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 63
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.
§ 64
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 65
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
§ 66
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 67
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 68
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.
§ 69
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 70
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.
§ 71
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 Gminy (Miasta) w
sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 72
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
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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.
§ 73
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.
§ 74
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 75
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.
§ 76
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.
Rozdzia³ VI.
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 77
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz
pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wybierany jest
przez jej Cz³onków.
§ 78
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastêpca.
§ 79
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
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od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków Komisji Rewizyjnej decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Cz³onek Komisji Rewizyjnej, który zosta³ wy³¹czony od
udzia³u w pracy Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie
od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 3 dni od
daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 80
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, 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.
§ 81
Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê oraz wy³¹cznie na zlecenie Rady.
§ 82
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.
§ 83
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole 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. po uprzednim zatwierdzeniu przez Radê.
§ 84
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5
dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 2 dni robocze.
§ 85
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
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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.
§ 86
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 § 80 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
§ 87
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. Komisja jest zobowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
§ 88
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 89
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
§ 90
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 91
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.
§ 92
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.
§ 93
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.
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§ 94

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 95
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia 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.
§ 96
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
31 marca 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.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 97
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, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
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.
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5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 98
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 99
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 100
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 ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 101
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
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 102
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 IX. Pracownicy samorz¹dowi
§ 103
Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i realizuje zadania gminy okrelone przepisami prawa.
§ 104
1. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
 opracowanie i przedstawianie Radzie wszystkich
spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowanie
projektów uchwa³ w tych sprawach,
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 okrelenie sposobu wykonania uchwa³,
 gospodarowanie mieniem komunalnym,
 przygotowanie projektu bud¿etu gminy oraz jego wykonanie,
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 wykonanie zadañ zleconych i przyjêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia,
 przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
 wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego. Zarz¹dzenia takie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Rady,
 wspó³dzia³anie w interesie gminy z instytucjami znajduj¹cymi siê na jej terenie,
 udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy, pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
 informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej, gospodarczej oraz wykorzystanie rodków bud¿etowych,
 prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem gminy,
 zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wysokoci
ustalonej przez Radê,
 ustalenie zakresu spraw gminy jakie Wójt mo¿e powierzyæ w swoim imieniu zastêpcy Wójta, powo³ywanie Komisji Przetargowej dokonuj¹cej wyboru
oferty w postêpowaniu o zamówienie publiczne lub
wystêpowanie w roli tej Komisji w przetargach publicznych og³oszonych przez gminê,
 wykonywanie innych zadañ okrelonych w ustawach
szczególnych.
2. W realizacji zadañ w³asnych Wójt podlega wy³¹cznie
Radzie Gminy.
§ 105
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy
s¹ osoby zatrudnione na podstawie:
 Wybory  Wójt,
 powo³ania przez Wójta w drodze zarz¹dzenia  zastêpcy wójta,
 powo³ania przez Radê Gminy  na wniosek Wójta 
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego lub zastêpca Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
 powo³ania przez Wójta  kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
 Umowa o pracê  pozostali pracownicy samorz¹dowi.
§ 106
1. W imieniu Rady Gminy, jej Przewodnicz¹cy nawi¹zuje
z Wójtem stosunek pracy z chwil¹ wyboru. Rada Gminy ustala wysokoæ wynagrodzenia dla Wójta.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy dokonuje wobec Wójta
Gminy wszelkich czynnoci z zakresu prawa pracy z
wy³¹czeniem mo¿liwoci ustalenia jego wynagrodzenia.
§ 107
1. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy na podstawie

powo³ania jest Uchwa³a Rady Gminy podejmowana na
wniosek Wójta.
2. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracê jest Wójt Gminy jako Kierownik Urzêdu Gminy.
§ 108
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 109
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 110
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 111
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 103 -104 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 112
Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
§ 113
Gminy podlegaj¹ Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów udostêpnieniu po
ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 114
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Urzêdu Gminy zajmuj¹cym siê obs³ug¹ Rady Gminy i jej organów, w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
a) Udostêpnianie do wgl¹du protoko³ów mo¿e nast¹piæ nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub komisji.
b) Uchwa³y udostêpnia siê do wgl¹du niezw³ocznie po
ich og³oszeniu.
2. Udostêpnianie dokumentów organów gminy i komisji
rady wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
mo¿e nast¹piæ na pisemny wniosek zainteresowanego. We wniosku nale¿y wskazaæ:
c) organ gminy b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym datê,
d) wskazaæ konkretnie o jak¹ informacjê zainteresowany wystêpuje,
e) w sposób wiarygodny uzasadniæ potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹,
b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ przez Sekretarza Gminy w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
4. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzê-
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du Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 115
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 113 i 114 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy
§ 116
Uprawnienia okrelone w § 113 i 114 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe
§ 117
Zmiana Statutu mo¿e nast¹piæ w trybie okrelonym dla
jego przyjêcia.
§ 118
W sprawach nie uregulowanych w Statucie Gminy stosuje siê przepisy ustaw szczególnych.
§ 119
Statut Gminy podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i sta³ych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie
ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów
lub dostawc¹ us³ug.
§3
1. Stawkê bazow¹ czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Ko³czyg³owy ustala organ wykonawczy na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.
2. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 op³acaj¹ najemcy lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
3. Ustala siê, ¿e stawka czynszu okrelona w pkt 1 bêdzie
ró¿nicowana poprzez zastosowanie czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Przez pojêcie powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego nale¿y rozumieæ powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi,
korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy. Za powierzchniê
u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów,
tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w cianach,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.
§4

1908
UCHWA£A Nr IV/43/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, w zwi¹zku z art. 21
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.Nr 71, poz. 733, zm. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383) oraz na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558 z 2002 r. Nr 113, poz. 984)) Rada
Gminy w Ko³czyg³owach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
1. Czynsz najmu obejmuje: podatek od nieruchomoci,
koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku i lokali za wyj¹tkiem drobnych napraw obci¹¿aj¹cych najemcê, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego
u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci.
2. Najemca oprócz czynszu najmu jest obowi¹zany do
uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela tj.: op³at za dostawê do
lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych

1. Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu socjalnego dla Gminy Ko³czyg³owy w wysokoci 50% najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
danym roku w gminnym zasobie mieszkaniowym.
2. Przez pojêcie lokalu socjalnego nale¿y rozumieæ lokal
nadaj¹cy siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi
przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego
najemcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,
przy czym lokal ten mo¿e byæ o obni¿onym standardzie.
3. Czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawki czynszu,
wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, stawkê czynszu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.
3. Zmiana wysokoci czynszu w przypadkach okrelonych
w § 5 pkt 1 i 2 niniejszej uchwa³y nastêpuje na podstawie protoko³u sporz¹dzonego przez wynajmuj¹cego.
§6
Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10 ka¿dego
miesi¹ca do kasy Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony
pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.
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§7

§ 10

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

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rowiñski

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Ko³czyg³owach
Nr XIV/113/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
na terenie gminy Ko³czyg³owy.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/43/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 marca 2003 r.

CZYNNIKI RÓ¯NICUJ¥CE STAWKÊ BAZOW¥ CZYNSZU

8.

9.

strefa

7.

Usytuo
wanie
lokalu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wyposa¿enie
lokalu

CZYNNIKI PODWY¯SZAJ¥CE LUB OBNI¯AJ¥CE STAWKÊ CZYNSZU

11.

Stan
techniczny

10.

c.o. z centralnej kot³owni
Ciep³a woda z centralnej kot³owni
Brak ³azienki w lokalu
Brak w.c. w lokalu
Brak wody w lokalu
Brak kanalizacji
Miejscowoæ gminna wraz z miejscowociami w promieniu
do 5 km

WARTOÆ
(%)
+10
+5
-5
-5
-10
-5
+5

Wie w promieniu powy¿ej 5 km od miejscowoci gminnej

-5

Lokal w suterenie lub na poddaszu

-10

Lokal w budynku wzniesionym po 1980 r.

+5

Lokal w budynku przeznaczonym do remontu gruntownego

-10

1909
UCHWA£A Nr X/251/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Pomorskiej
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, 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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Pomorskiej obejmuj¹cy obszar 23,6ha ograniczony:
 od po³udnia terenami projektowanej tzw. Drogi Zielonej,
 od wschodu ulic¹ Piastowsk¹ i terenami zieleni nie
urz¹dzonej,
 od pó³nocy ul. Jelitkowsk¹ i zabudow¹ przy ul. Kaplicznej,
 od zachodu ul. Bursztynow¹ i terenem po dawnym
Campingu
jak na rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 13 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 013) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami roz-

Poz. 1909
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graniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno-lub dwumieszkaniowe na jednej dzia³ce.
22  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna  domy
mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki
schodowej.
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i  na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê 62.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.: elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe,
pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków,
przepompownie cieków, przepompownie melioracyjne, sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury
technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwie-
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rz¹t, cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
W terenach funkcji publicznych dopuszcza siê zieleñ z
zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) obiekty budowlane obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.:
gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich
szczegó³owej lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
85  tereny obs³ugi transportu drogowego, np.: parkingi, gara¿e, stacje obs³ugi samochodów, stacje paliw, centra logistyczne, autoporty.
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
95  trasy tramwajowe poza ulicami, pêtle tramwajowe poza wêz³ami integracyjnymi, pêtle autobusowe
poza ulicami i poza wêz³ami integracyjnymi. Dopuszcza siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie
ulic, np.: kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki
telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe,
a tak¿e obiekty zaplecza techniczno-socjalnego koñcowych przystanków komunikacji miejskiej.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
3) powierzchnia biologicznie czynna  rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u
zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
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4. Linie zabudowy nowych budynków na terenach zabudowanych, obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹, wyznacza
siê odpowiednio w oparciu o liniê zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim s¹siedztwie.

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

Podstawa odniesienia

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej

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

Strefa
nieograniczonego parkowania
6
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

100 miejsc
konsumpc.

MIN 24

100 miejsc siedz¹cych

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

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m2
pow. u¿ytkowej

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

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji
Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)

100 m2
pow. u¿ytkowej
1 kort

MIN 10

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego
i sta³ego pobytu dla osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿y
do 2000 m2, domy towarowe wielokondygnacyjne
Restauracje, kawiarnie, bary
Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe, stadiony

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,83 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31 zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) wszystkie z zakresu funkcji 33  z wyj¹tkiem us³ug
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego,
2) zabudowa szeregowa,
3) zabudowa wielorodzinna
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0,7
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%

Uwagi

7

MIN 2

3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
40%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: zgodnie z § 3 pkt 4
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul.Bursztynowej
i ul.Jelitkowskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
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8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) kolektor kanalizacji deszczowej 0,70 m
2) sieæ ciep³ownicza
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
2) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zapewniæ dostêp technologiczny do istniej¹cej infrastruktury
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,99 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31 zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) wszystkie z zakresu funkcji 33  z wyj¹tkiem us³ug
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego,
2) zabudowa szeregowa,
3) zabudowa wielorodzinna
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0,7
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
40%

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
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4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: zgodnie z § 3 pkt 4
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 12 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Bursztynowej,
ul. B³êkitnej, ul. Jelitkowskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) obszar po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
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3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,75 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 85 teren obs³ugi transportu drogowego  parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
wszelkie formy zabudowy dopuszczone w strefie 85 
za wyj¹tkiem parkingu naziemnego
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: zapewniæ przeprowadzenie ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego pêtlê tramwajow¹ i park z ul. Bursztynow¹
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Jelitkowskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
2) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu, za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych
3) wzmocnienie zieleni towarzysz¹cej przez realizacjê
nowych nasadzeñ
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) teren po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zapewniæ dostêp eksploatacyjny do Potoku Granicznego
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
ci¹g pieszy jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1,88 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 95 pêtla tramwajowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: kszta³towaæ ci¹gi piesze ³¹cz¹ce przystanki
dla wysiadaj¹cych i wsiadaj¹cych z istniej¹cym
i projektowanym uk³adem, tak aby omija³y wnêtrze
pêtli tramwajowej, ci¹g pieszy ³¹cz¹cy pêtlê tramwajow¹ z ul. Bursztynow¹
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 4m przy dachach p³askich 5m przy
dachach stromych
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Pomorskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury Teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
2) zakaz kanalizacji Potoku Granicznego i jego dop³ywu, dopuszczalne jest stosowanie obudowy biotechnicznej
3) szpalery drzew wzd³u¿ cieków do zachowania
i wzmocnienia nowymi nasadzeniami
4) zastosowanie rozwi¹zañ technicznych gwarantuj¹cych ochronê przed ponadnormatywnym ha³asem
oraz drganiami oddzia³ywuj¹cymi na tereny w bezporednim s¹siedztwie pêtli tramwajowej
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12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) teren po³o¿ony czêciowo w podstrefie terenu
ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody
Gdañskiego nr 0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr 0-V-7622/
2/96 z dnia 19.01.1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) przystanki dla wsiadaj¹cych lokalizowaæ w czêci
wyjazdowej, dla wysiadaj¹cych w czêci wjazdowej pêtli
2) ci¹g pieszy jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 2,41 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62 zieleñ urz¹dzona  park,
Potok Oliwski ze zbiornikiem retencyjnym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Wszystkie ze strefy 62- z wyj¹tkiem zieleni parkowej
i urz¹dzonych ci¹gów pieszych i rowerowych
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: wytworzenie ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych pêtlê
tramwajow¹ z parkiem zdrojowym oraz wydzielonych ci¹gów rowerowego i pieszego przechodz¹ce-
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go od ul. Pomorskiej do ul. Jelitkowskiej ³¹cz¹cych
wloty jak na rysunku planu, ci¹g pieszy ³¹cz¹cy pêtlê
tramwajow¹ i park z ul. Bursztynow¹
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Jelitkowskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury Teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów nie ustala
siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
2) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu, za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
3) zakaz zrzutu wód opadowych na teren wydzielenia
4) zakaz kanalizacji cieków: Potoku Oliwskiego i Potoku Granicznego oraz zbiornika retencyjnego na
Potoku Oliwskim, dopuszczalne jest stosowanie
obudowy biotechnicznej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.

Poz. 1909

2) teren po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zapewniæ dostêp technologiczny do potoku Oliwskiego i zbiornika retencyjnego
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) w alejkach parkowych preferowanie nawierzchni
nieutwardzonych, przepuszczaj¹cych wody opadowe
2) ci¹g pieszy jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 1,26 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Wszystkie z zakresu funkcji 33  z wyj¹tkiem us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego, domów opieki
spo³ecznej
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 24
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0,7
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Bursztynowej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
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6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej, a dla dzia³ek nr 73, 72/2
i 72/6 (ul. Bursztynowa 25) jak dla szpitali i domów
opieki spo³ecznej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza 2 x 400
mm,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) obszar po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zapewniæ dostêp technologiczny do istniej¹cej infrastruktury.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113

1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 3,0 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 us³ugi

Dziennik Urzêdowy
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Wszystkie z zakresu funkcji 33  z wyj¹tkiem us³ug
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: na terenie OSTAB 0,3; dla pozosta³ych terenów 0,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: na terenie OSTAB 70%, dla pozosta³ych terenów 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
dla terenów OSTAB 20%, dla pozosta³ych terenów
30%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna:12 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Kaplicznej, ul.Pomorskiej ograniczony do dwóch wjazdów
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony czêciowo (od strony ul. Pomorskiej) w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
2) zachowaæ aktualne zasoby zieleni towarzysz¹cej
3) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej

Dziennik Urzêdowy
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12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza,
2) istniej¹cy kolektor kanalizacji deszczowej 1200 mm
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zapewniæ dostêp technologiczny do istniej¹cej infrastruktury
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 10,2 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
zieleñ urz¹dzona, strefa ujêcia wody Czarny Dwór
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Wszystkie ze strefy 62- z wyj¹tkiem zieleni parkowej
i urz¹dzonych ci¹gów pieszych i rowerowych
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
6) inne: cie¿ka rowerowa rekreacyjna dwukierunkowa oraz ci¹g pieszy ³¹cz¹ce ul. Piastowsk¹ z ul. Pomorsk¹, jak na rysunku planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
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3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul.Pomorskiej, ul.
Piastowskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzane
powierzchniowo i do uk³adu rowów melioracyjnych
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala sie
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala sie
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
2) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
3) zakaz zrzutu wód opadowych na teren wydzielenia
4) zakaz kanalizacji cieków dopuszczalne jest stosowanie obudowy biotechnologicznej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
wysoki poziom wód gruntowych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej wewnêtrznej i zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny
Dwór i Zaspa ustalonych decyzj¹ Wojewody
Gdañskiego nr 0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
na terenie znajduj¹ siê studnie ujêcia wody ze strefami ochrony bezporedniej.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
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zapewniæ dostêp technologiczny do istniej¹cej infrastruktury
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
wprowadzenie nowych zadrzewieñ i zakrzewieñ nie
koliduj¹cych z uzbrojeniem
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
przepompownia cieków Jelitkowo
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ul. Pomorskiej
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
oraz objêty stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: obiekt o
wartociach kulturowych na rysunku planu do zachowania. Ochronie podlega bry³a budynku i jego
detal architektoniczny
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r
2) Teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej rejon I ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalonych decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7622/2/96 z dnia 19.01.1996 r.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113

1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 1,68 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82
ulica zbiorcza  odcinek ul. Pomorskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 50 km/godz.
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5 m
3) przekrój: 2/2 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona do
zjazdów istniej¹cych i dwóch zjazdów na teren 007-33
5) wyposa¿enie: obustronne chodniki, droga rowerowa g³ówna dwukierunkowa w pasie dziel¹cym jezdnie zgodnie ze stanem istniej¹cym, droga rowerowa zbiorcza jednostronna dwukierunkowa po
wschodniej czêci ulicy ³¹cz¹ca cie¿kê rekreacyjn¹
z terenu 008-62 z drog¹ rowerow¹ g³ówn¹ i ul. Kapliczn¹, jak na rysunku planu
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.

8.
9.
10.
11.
12.

14.
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1) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
2) objêty stref¹ ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
3) obiekt o wartociach kulturowych oznaczony na rysunku planu do zachowania, ochronie podlega charakter budynku i jego detal architektoniczny
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
3) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
utrzymanie i uzupe³nienie istniej¹cego zadrzewienia
alejowego
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr 0-V-7622/
2/96 z dnia 19.01.1996 r.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) istniej¹cy sposób zagospodarowania uznany za
zgodny z planem  funkcja us³ugowa przy ul. Pomorskiej 57
2) dopuszcza siê miejscowe zawê¿enie pasa ruchu do
szerokoci 2,5 m
3) dojazd technologiczny do Potoku Oliwskiego i czêci zbiornika retencyjnego z chodnika
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113

1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
ulica lokalna  odcinek ul. Kaplicznej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 40 km/godz.
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5 m
3) przekrój: 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Poz. 1909

5) wyposa¿enie: obustronne chodniki, cie¿ka rowerowa jak na rysunku planu
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
2) objêty stref¹ ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
2) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr 0-V-7622/
2/96 z dnia 19.01.1996 r.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113

1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
ulica dojazdowa  ul. B³êkitna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu 10,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/godz.
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m
3) przekrój: 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodnik od strony zabudowy mieszkaniowej, ci¹g pieszy ³¹cz¹cy pêtlê tramwajow¹
i park z ul. Bursztynow¹
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u wpisanego
do rejestru zabytków
2) objêty stref¹ ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.

Poz. 1909
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
2) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r
2) teren po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr 0-V-7622/
2/96 z dnia 19.01.1996 r.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ulica zakoñczona placem do zawracania
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
ci¹g pieszy jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POMORSKIEJ
Nr EW. PLANU 0113
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
ulica dojazdowa  odcinek ul. Bursztynowej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 12 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/godz.
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5m
3) przekrój: 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: obustronne chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u wpisanego
do rejestru zabytków
2) objêty stref¹ ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
2) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem
ciêæ sanitarnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730 z
dnia 14.09.1976 r.
2) obszar po³o¿ony w podstrefie terenu ochrony poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Bitwy pod P³owcami ustalony decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr
0-V-7226/2/93 z dnia 05.10.1993 r.
3) teren po³o¿ony w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa ustalon¹ decyzj¹ Wojewody Gdañskiego nr 0-V-7622/
2/96 z dnia 19.01.1996 r.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Pomorskiej w miecie Gdañsku w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu,
3) przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej,
4) ci¹gi piesze,
5) ci¹gi rowerowe,
6) wloty ci¹gów pieszych i ci¹gów rowerowych,
7) ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB),
8) obiekty o wartociach kulturowych.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102, z dnia
30 wrzenia 1993 r.),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1909, 1910
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2) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodnia Czêæ Pasa Nadmorskiego
uchwalony uchwa³¹ Nr LXXII/553/93 Rady Miasta
Gdañska z dnia 15 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 34 poz. 177 z dnia 8 grudnia 1994 r.).

Rozdzia³ VIII Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§9

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez s³u¿by komunalne Gminy Dziemiany na terenie Gminy Dziemiany.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1910
UCHWA£A Nr VIII/40/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków w gminie Dziemiany.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy
w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/40/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW W GMINIE DZIEMIANY
DZIEMIANY, czerwiec 2003 r.
Spis treci:
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
umów
Rozdzia³ IV Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII Prawa Us³ugobiorcy

§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Urz¹d Gminy w Dziemianach.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzeniu cieków, zawart¹ miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czania do sieci
§5
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Us³ugodawcê lub przez Us³ugobiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez
gminê Dziemiany w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
b) realizacjê budowy i przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca,
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c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Us³ugobiorca.
§6
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Urzêdem urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Urzêdowi Gminy w Dziemianach na zasadach
okrelonych w art. 31 ustawy.
§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenia, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§8
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
§9
1. Wzór wniosku o którym mowa w § 8 pkt 3 okrela za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej b¹d innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 10
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej lub wodoci¹gowej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 11
Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano  monta¿owych
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oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach
przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych
oraz przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego
przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie umowy
o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 12
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlano 
monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 13
1. Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po
podpisaniu przez strony protoko³ów okrelonych w §
12 pkt 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do
którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach a osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub nie zabudowanej o uregulowanym b¹d
nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielo
lokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku b¹d zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wiolo
lokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokalu osobami, je¿eli ³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
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5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokalu osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie
s¹ spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 14
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 15
Umowa, o której mowa w § 13 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za nie dotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 16
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
§ 17
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 18
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w
§ 9 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku us³ugobiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 19
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem oraz dostaw wody i odprowadzania cieków
w sposób ci¹g³y i nie zawodny.

§ 20
1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Us³ugodawca informuje o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.
§ 21
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 22
O planowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 2 dni przed jej wyst¹pieniem.
§ 23
1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak
równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej sieci kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹
tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku a w
przypadku jej braku, granica nieruchomoci.
§ 24
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej z 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 25
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê lub o odprowadzanie cieków inaczej, udzielenie
informacji w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków nastêpuje w
zwyczajnie przyjêty sposób za porednictwem dostêpnych przekaników.
ROZDZIA£ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 26
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 27
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nie uprawionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
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§ 28

Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 29
Us³ugobiorca zawiadamia Us³ugodawcê o zmianie
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 30
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych z mianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 31
Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 32
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 33
Us³ugobiorca powinien racjonalnie dysponowaæ wod¹
i u¿ywaæ jej zgodnie z przeznaczeniem.
§ 34
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zapatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci wiadczonych us³ug przez Us³ugodawcê oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia sieci.
ROZDZIA£ VI
Sposób rozliczeñ
§ 35
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
§ 36
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
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2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielo lokalowych iloæ dostarczonej
wody ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy
wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 37
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 38
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie z ostatnich 6 miesiêcy przed awari¹.
§ 39
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych
róde³ pomniejszon¹ o wskanik okrelony w odrêbnej uchwale Rady Gminy.
§ 40
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê
i na koszt Us³ugobiorcy.
§ 41
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposobu jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 42
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany:
1) jest stosowaæ op³atê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy,
2) naliczaæ sta³¹ op³atê abonamenck¹ okrelon¹ odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 43
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 44
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie cieków.
ROZDZIA£ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 45
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu us³ugi.
§ 46
Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji do-
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tycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

§ 47

§ 55

Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci.
Wielkoæ upustu okrela umowa.

Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/40/03 Rady Gminy w Dziemianach i obowi¹zuje
od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

§ 48

§ 56

Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy odszkodowania za szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹zku z wykonaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowokanalizacyjnych.

W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

§ 49
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.
ROZDZIA£ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 50
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 51
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 13 niniejszego Regulaminu.
§ 52
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 53
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 54
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.

§ 57
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

1911
UCHWA£A Nr VIII/42/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach.
Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 w zwi¹zku z art. 8
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1977 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón.zm.) w zwi¹zku z art. 2,
art. 9 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z pón.zm.)
Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dziemianach, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach.
§3
Trac¹ moc:
 Uchwa³a Nr XXXVIII/193/98 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziemianach,
 Uchwa³a Nr XXXIX/206/02 Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr XXXVIII/193/98 Rady Gminy w Dziemianach z dnia
18 lutego 1998 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Dziemianach.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora
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Poz. 1911

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/42/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach
I. Postanowienia ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach zwana dalej Bibliotek¹ zosta³a utworzona jako samorz¹dowa instytucja kultury Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXIX/206/02 z
dnia 9 padziernika 2002 r.
§2
Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania Biblioteki jest:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. Nr 13,
poz. 123 z 2001 r. z pón.zm.)
3. Niniejszy statut.
§3
Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Dziemiany, a terenem jej dzia³alnoci Gmina Dziemiany w Województwie
Pomorskim.

2.
3.
4.

5.
6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nych, s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych.
Udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej.
Organizacja form pracy z czytelnikiem, s³u¿¹cym popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
Wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i z
bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy.
Prowadzenie i aktualizacja danych statystycznych dla
sporz¹dzania rocznej sprawozdawczoci statystycznej
bibliotek, w zakresie dzia³ania biblioteki w gminie.
Realizacja innych zadañ, uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku.
III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§9

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Dziemiany, w wymiarze etatowym obejmuj¹cym bilans potrzeb
i mo¿liwoci finansowych przeznaczonych na kulturê
w gminie.

§4

§ 10

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dziemiany.
2. Biblioteka jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹
gminy.
3. Biblioteka jest instytucja kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury gminy i posiada osobowoæ prawn¹.

1. W Bibliotece mog¹ byæ zatrudnieni wg potrzeb i mo¿liwoci finansowych pracownicy s³u¿by bibliotecznej
i obs³ugi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
dyrektor Biblioteki.

§5

§ 11

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

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

§6

§ 12

Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej, zawieraj¹cej porodku nazwê miejscowoci Dziemiany, a w otoku napis
z nazw¹ Biblioteki w pe³nym brzmieniu.

Wynagrodzenie dyrektora i pracowników Biblioteki
okrelone s¹ na podstawie w³aciwych przepisów prawa, obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 13

§7

Bibliotekê stanowi ksiêgozbiór uniwersalny, a tak¿e
ewentualnie inne komórki organizacyjne s³u¿¹ce do zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalno-owiatowych u¿ytkowników.

1. Biblioteka jest g³ówna publiczn¹ bibliotek¹ gminy.
2. Celami Biblioteki s¹:
a) zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców gminy;
b) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy;
c) upowszechnianie wiedzy i nauki;
d) rozwój kultury, a w szczególnoci zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu;
e) dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
§8
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecz-

§ 14
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci instytucji, zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1911, 1912, 1913
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§ 16

§4

1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkê w ramach posiadanych rodków.
2. Dzia³alnoæ Biblioteki jest finansowana:
a) z bud¿etu gminy,
b) z dochodów w³asnych,
c) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
d) z innych róde³.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³yniêciu 14 dni od daty
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

§ 17
Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne.
§ 18
V. Postanowienia koñcowe
Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 19
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.

1912
UCHWA£A Nr 91/XI/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 325/XXXIX/01 Rady Miasta
Malborka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie poboru
op³aty administracyjnej za wydanie wypisów
i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz w sprawie ustalenia wysokoci tej
op³aty.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 18 i art. 19, pkt 1,
lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1999 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz art. 30,
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ § 2 uchwa³y Nr 325/XXXIX/01 Rady
Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
poboru op³aty administracyjnej za wydanie wypisów
i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz w sprawie ustalenia wysokoci tej
op³aty, który otrzymuje brzmienie: Wysokoæ op³aty administracyjnej, o której mowa w § 1, tj. op³aty za sporz¹dzenie wyrysu i wypisu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustala siê na kwotê 100,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka.
§3
Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta Malborka.

1913
UCHWA£A Nr XI/86/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie op³at za przewozy osób rodkami miejskiej
komunikacji masowej w Tczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1; art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806); art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050, zm.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz § 1 ust. 3 i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalenia op³at
dodatkowych z tytu³u przewozu osób oraz zabieranych
ze sob¹ do rodka transportowego zwierz¹t i rzeczy (Dz. U.
Nr 38, poz. 376), Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu
opinii komisji Finansowo-Bud¿etowej i komisji Polityki
Gospodarczej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê maksymalne op³aty za przewóz osób rodkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w wysokoci okrelonej w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Stawki op³at okrelone w § 1 dotycz¹ przejazdów w
obrêbie jednej strefy.
2. Obszar administracyjny miasta Tczewa stanowi jedn¹
strefê taryfow¹.
§3
Przewonik realizuj¹cy us³ugi przewozowe osób rodkami komunikacji miejskiej w Tczewie nie mo¿e stosowaæ op³at za przewóz w wysokoci przekraczaj¹cej op³aty ustalone niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
Traci moc uchwa³a nr XXII/188/2000 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie op³at za przewozy osób rodkami miejskiej komunikacji masowej
w Tczewie zmieniona uchwa³¹ Nr XLVI/412/2002 z dnia
29 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64, poz. 1476).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 padziernika 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa
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Poz. 1913, 1914

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XI/86/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Op³aty za przewóz osób rodkami komunikacji masowej w Tczewie
1. Op³aty za jednorazowe przejazdy osób rodkami komunikacji masowej
w Tczewie na liniach normalnych w nastêpuj¹cych wysokociach:
a)
dziennych
—
za przewóz 1 osoby
—
za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych
b)
nocnych
—
za przewóz 1 osoby
—
za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych
2. Op³ata za karnety 5-cio przejazdowe:
a)
normalne
b)
ulgowe
3. Op³ata za bilety imienne 7 dniowe o niekontrolowanej iloci przejazdów
na wszystkich liniach dziennych na terenie miasta Tczewa:
a)
normalne
b)
ulgowe
4. Op³aty za normalne bilety miesiêczne imienne o niekontrolowanej iloci
przejazdów na liniach dziennych na terenie miasta Tczewa:
a)
na przejazdy we wszystkie dni miesi¹ca na wszystkich liniach
normalnych
b)
na przejazdy w dni robocze (poniedzia³ek-pi¹tek) na wszystkich
liniach normalnych
5. Op³aty za ulgowe bilety miesiêczne imienne o niekontrolowanej iloci
przejazdów na liniach dziennych na terenie miasta Tczewa:
a)
na przejazdy we wszystkie dni miesi¹ca na wszystkich liniach
normalnych
b)
na przejazdy w dni robocze (poniedzia³ek-pi¹tek) na wszystkich
liniach normalnych
6. Za przewóz baga¿u, wózka, psa itp. pobiera siê op³atê w wysokoci ceny
biletu normalnego
7. Op³ata manipulacyjna za przyjêcie op³aty za przejazd jednorazowy u
prowadz¹cego pojazd w obrêbie jednej strefy na liniach miejskich:
a)
za wykupienie biletu normalnego
b)
za wykupienie biletu ulgowego
8. Op³ata dodatkowa za jazdê bez wa¿nego biletu:
a)
w przypadku uiszczenia w ci¹gu 7 dni
b)
w przypadku póniejszej wp³aty
9. Op³ata dodatkowa za przewóz bez wa¿nego biletu baga¿u, wózka, psa itp.
a)
w przypadku uiszczenia w ci¹gu 7 dni
b)
w przypadku póniejszej wp³aty
10. Op³ata dodatkowa za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub
zmiany trasy rodka transportu bez uzasadnionej przyczyny

Ceny
maksymalne
od 1.X.2003
1,80
0,90
3,60
1,80
1,80
0,80
3,60
1,80
9,00
4,50
15,50
15,50
7,75
7,75
66,00
52,00
66,50
52,00
33,00
26,00
33,00
26,00
1,80
0,20
0,20
0,10
0,20
0,10
63,00
90,00
25,20
36,00
270,00

1914

§1

UCHWA£A Nr XI/81/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

1. Miasto Ustka wyemituje 50 (s³ownie: piêædziesi¹t) obligacji o wartoci nominalnej po 200.000 z³ (s³ownie
z³otych: dwiecie tysiêcy) ka¿da  na ³¹czn¹ kwotê
10.000.000 z³ (dziesiêæ milionów).
2. Wyemitowane obligacje bêd¹ obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nast¹pi poprzez propozycjê nabycia skierowan¹ do indywidualnych adresatów, w liczbie nie wiêkszej ni¿ 300 osób.
4. Emitowane obligacje nie bêd¹ zabezpieczone.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ustka.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b i art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 48 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) Rada Miejska w Ustce, uchwala, co nastêpuje:

§2
rodki uzyskane z emisji obligacji zostan¹ przeznaczone na:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1914, 1915
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1) remonty zasobu komunalnego i budownictwo mieszkaniowe,
2) remonty, modernizacjê i budowê dróg,
3) remonty, modernizacjê i budowê obiektów owiatowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych.
§3
1. Obligacje zostan¹ wyemitowane w 16 seriach w nastêpuj¹cych terminach:
1) seria A na kwotê 600.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2003 r.,
2) seria B na kwotê 600.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2003 r.,
3) seria C na kwotê 400.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2003 r.,
4) seria D na kwotê 600.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2003 r.,
5) seria E na kwotê 600.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2003 r.,
6) seria F na kwotê 400.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2003 r.,
7) seria G na kwotê 1.000.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
8) seria H na kwotê 400.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
9) seria I na kwotê 1.000.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
10) seria J na kwotê 400.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
11) seria K na kwotê 1.000.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
12) seria L na kwotê 400.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
13) seria £ na kwotê 400.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
14) seria M na kwotê 1.000.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
15) seria N na kwotê 800.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.,
16) seria O na kwotê 800.000 z³ nie póniej ni¿ w dniu
31 grudnia 2004 r.
2. Cena emisyjna obligacji ka¿dej serii bêdzie równa wartoci nominalnej.
3. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ emisji bêd¹ pokryte z
dochodów w³asnych Miasta Ustki.
§4
Wydatki zwi¹zane z wykupem obligacji i wyp³at¹ oprocentowania zostan¹ pokryte z dochodów bud¿etu Miasta
Ustki pochodz¹cych z podatków i op³at lokalnych oraz
udzia³ów w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa w latach 2004  2013.
§5
1. Obligacje zostan¹ wykupione przez Miasto Ustka w
nastêpuj¹cych terminach:
1) obligacje serii A, B i C  po up³ywie 3 lat od daty
emisji,
2) obligacje serii D, E i F  po up³ywie 4 lat od daty
emisji,
3) obligacje serii G i H - po up³ywie 5 lat od daty emisji,
4) obligacje serii I i J  po up³ywie 6 lat od daty emisji,
5) obligacje serii K i L  po up³ywie 7 lat od daty emisji,

6) obligacje serii £ i M  po up³ywie 8 lat od daty emisji,
7) obligacje serii N i O  po up³ywie 9 lat od daty emisji.
2. Je¿eli termin wykupu obligacji okrelony w ust. 1 przypadnie w sobotê lub dzieñ ustawowo wolny od pracy,
wykup obligacji nast¹pi w najbli¿szym dniu roboczym.
3. Wykup obligacji nastêpowaæ bêdzie wed³ug ich wartoci nominalnej.
4. Dopuszcza siê nabycie przez Miasto obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
§6
1. Obligacje bêd¹ oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji bêdzie zmienne, równe redniej arytmetycznej z opublikowanych rednich wa¿onych stóp rentownoci 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzaj¹cych rozpoczêcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego, powiêkszonej o mar¿ê dla inwestorów.
3. Obligacje nie bêd¹ oprocentowane poczynaj¹c od dnia
wykupu.
4. Oprocentowanie wyp³aca siê w nastêpnym dniu po
up³ywie okresu odsetkowego z tym, ¿e je¿eli termin
wyp³aty oprocentowania przypadnie na sobotê lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy, wyp³ata oprocentowania nast¹pi w najbli¿szym dniu roboczym.
§7
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki, który jest upowa¿niony do dokonywania
wszelkich czynnoci zwi¹zanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wype³nienia wiadczeñ wynikaj¹cych z obligacji.
2. Czynnoci zwi¹zane ze zbyciem i wykupem obligacji
oraz wyp³at¹ oprocentowania zostan¹ powierzone w
drodze umowy bankowi wy³onionemu zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1915
UCHWA£A Nr VII/93/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VII/70/2000 z dnia 27 listopada
2000 r. sprawie wysokoci stawki procentowej op³aty
adiacenckiej.
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.) i art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 127
poz. 1089)Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1915, 1916

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§2

Paragraf 1 uchwa³y Nr V II/70/2000 z dnia 27 listopada
w sprawie wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej otrzymuje brzmienie:
Ustala siê, ¿e stawka procentowa op³aty adiacenckiej
dotycz¹cej wzrostu wartoci nieruchomoci po³o¿onych
na terenie gminy Pszczó³ki na skutek podzia³u nieruchomoci przeprowadzonych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomociami wynosi:
 30% dla terenów, gdzie w wyniku podzia³u nastêpuje wydzielenie i przejêcie drogi na rzecz Gminy Pszczó³ki za odszkodowaniem,
 8% dla terenów, gdzie nie wystêpuje przejêcie drogi na rzecz Gminy.

Za wykonanie uchwa³y odpowiada Zarz¹d Powiatu
Malborskiego.

§2

Zasady i tryb przyznawania
dofinansowania na projekty lub przedsiêwziêcia
promuj¹ce powiat, finansowane z bud¿etu
Powiatu Malborskiego

Pozosta³e paragrafy uchwa³y wymienionej w § 1 pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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UCHWA£A Nr X/81/2003
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu przyznania dofinansowania na projekty lub przedsiêwziêcia promuj¹ce powiat, finansowane z bud¿etu Powiatu Malborskiego oraz
priorytetów wyboru dofinansowania, wzoru wniosku
i umowy.
Na podstawie art. 4 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (DZ. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688, nr 214, poz. 1806) i art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155/98,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Powiatu zatwierdza:
Zasady i tryb przyznania dofinansowania na projekty
lub przedsiêwziêcia promuj¹ce powiat finansowane z
bud¿etu Powiatu Malborskiego stanowi¹ce za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
 Priorytetu wyboru dofinansowania projektów lub
przedsiêwziêæ promuj¹cych powiat stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
 Wzór wniosku stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y;
 Wzór umowy stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników nr 3, 4 nie publikuje siê.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Czapla
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/81/2003
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

I. Z bud¿etu powiatu mog¹ byæ dofinansowane projekty lub przedsiêwziêcia promuj¹ce powiat malborski
przez podmioty, organizacje i stowarzyszenia wykonuj¹ce zadania o zasiêgu powiatowym, spe³niaj¹ce
wymogi okrelone w art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
II. Rozdzia³ rodków zaplanowanych w bud¿ecie Powiatu
dokonuje Zarz¹d Powiatu Malborskiego, po uzyskaniu opinii Komisji Monitorowania Strategii Powiatu.
III. Wnioski o dofinansowanie projektów nale¿y sk³adaæ
do stanowiska Promocji i Rozwoju Powiatu do 31 padziernika ka¿dego roku. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
aktualny statut, regulamin, wypis z w³aciwego rejestru albo inny dokument wiadcz¹cy o ukonstytuowaniu siê podmiotu, wskazuj¹cy osoby lub organ dzia³aj¹cy w jego imieniu, siedzibê i adres. W przypadku
z³o¿enia ponownego wniosku zainteresowany podmiot sk³ada owiadczenie, ¿e statut lub inny wymieniony wy¿ej dokument nie uleg³ zmianie.
IV. Ka¿dego roku Zarz¹d Powiatu podaje do publicznej
wiadomoci informacjê o mo¿liwoci ubiegania siê o
dotacje z bud¿etu powiatu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych celem realizowania zadañ
publicznych o zasiêgu powiatowym w zakresie projektów lub przedsiêwziêæ promuj¹cych powiat. Podanie do publicznej wiadomoci nastêpuje nie póniej ni¿ na 30 dni przed up³ywem terminów, o którym
mowa w pkt III.
V. W terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty up³ywu
terminu sk³adania wniosków, Zarz¹d Powiatu poda
do publicznej wiadomoci informacjê o wyborze podmiotów przedstawiaj¹cych najkorzystniejsze oferty zakwalifikowanych do otrzymania dotacji z podaniem
kwot.
VI. Wielkoæ dofinansowania (wysokoæ maksymalne
wsparcie) jednego projektu nie mo¿e przekroczyæ
40% wszystkich kosztów projektu.
VII. Dofinansowanie nie bêdzie udzielne na:
a) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja
nie jest integraln¹ czêci¹ projektu,
b) koszty eksploatacyjne (czynsz, energia, telefon, etc.)
wynikaj¹ce ze statutowej dzia³alnoci organizacji,
stowarzyszenia.
VIII. Sposób rozliczenia dotacji:
1. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1916

 4926 

na realizacjê projektu lub przedsiêwziêcia zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia w terminie 30 dni po zakoñczeniu realizacji projektu oraz w przypadku realizacji
projektu w miesi¹cu grudniu, w nieprzekraczalnym
terminie do koñca grudnia danego roku kalendarzowego sprawozdania merytorycznego i finansowego, do którego podmiot za³¹cza rachunki z wydatkowanych kwot pieniê¿nych.
2. Niewykorzystane rodki lub ich czêæ podmiot
zwraca w wy¿ej okrelonym terminie.
3. Nie rozliczenie siê we wskazanym wy¿ej terminie
spowoduje wszczêcie postêpowania przez s¹dem
w³aciwym dla Starostwa Powiatowego w Malborku i skutkowaæ bêdzie nie uwzglêdnieniem innych
wniosków tego podmiotu.
4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania przez
podmiot ca³oci lub czêci dotacji na cele niezgodne z zawart¹ umow¹ lub niniejsz¹ uchwa³¹, dotacja lub odpowiednia jej czêæ traktowana bêdzie
jako niewykorzystana czêæ rodków pieniê¿nych,
wobec której podmiot ma obowi¹zek zwrotu.
5. Dokumenty budz¹ce w¹tpliwoæ nie bêdê uwzglêdnione, za kwota objêta dokumentem traktowana
bêdzie jako niewykorzystana czêæ rodków pieniê¿nych, wobec której podmiot ma obowi¹zek
zwrotu.
IX. Sposób kontroli:
1. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia kontroli w zakresie finansowym
wykorzystania rodków otrzymanych z bud¿etu
Starostwa.
2. Stwierdzenie w wyniku kontroli wykorzystania przyznanej dotacji lub jej czêæ na cele niezgodne z zawart¹ umow¹ powoduje natychmiastow¹ wymagalnoæ zwrotu dotacji w ca³oci lub jej czêæ w
wysokoci odpowiadaj¹cej kwocie wydatkowanej

niezgodnie z celami okrelonymi w umowie. W takim celu Zarz¹d Powiatu ma obowi¹zek niezw³ocznie:
a) za¿¹daæ zwrotu przyznanych rodków pieniê¿nych,
wyznaczaj¹c odpowiedni do tego termin pod rygorem wszczêcia postêpowania s¹dowego,
b) odst¹piæ od zawartej umowy.
X. Promocja i Rozwój Powiatu w Starostwie Powiatowym w Malborku przygotowuje wzór umowy w sprawie dofinansowania projektu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu rodków.
XI. Przekazanie wnioskodawcy rodków finansowych
i ich rozliczenie nastêpuje na warunkach i terminach
okrelonych w umowie.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr X/81/2003
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
PRIORYTETY WYBORU
Dofinansowania projektów lub przedsiêwziêæ promuj¹cych powiat malborski.
 opracowywanie i rozpowszechnianie materia³ów,
publikacji, publikacji multimedialnych oraz wydawnictw,
 udzia³ lub organizacja imprez wystawienniczych o
charakterze gospodarczym i turystycznym w kraju
i poza jego granicami,
 udzia³ w sesjach i seminariach naukowych,
 zamieszczanie materia³ów, publikacji i artyku³ów w
prasie, radio i telewizji oraz internecie,
 organizacja lub wspó³organizacja imprez masowych;
w/w projekty lub przedsiêwziêcia powinny byæ oznaczone Herbem Powiatu Malborskiego oraz udekorowanie flag¹ lub banerem Powiatu.

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo BOLD, Gdañsk, ul. Piwna 22
T³oczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk
Egzemplarze bie¿¹ce oraz archiwalne mo¿na nabywaæ:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 30
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30

ISSN 1508-4779

Cena 13,43 z³

