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Poz. 2011, 2012

2011
ZARZ¥DZENIE Nr 3/2003
Starosty Bytowskiego
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Parchowie
w 2003 r.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162,
poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349,
Nr 154, poz. 1792) na wniosek dyrektora Domu Pomocy
Spo³ecznej w Parchowie, z dnia 16 stycznia 2003 r. zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Parchowie w roku 2003
w wysokoci 1.988,00 z³ (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c
dziewiêæset osiemdziesi¹t osiem z³ 00/100).
§2
Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
M. Swiontek-Brzeziñski

2012

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/11/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1. Okrelenie praw i obowi¹zków Zak³adu Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku ul. Szczeciñska
86 76-200 S³upsk oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych wiadczonych przez Zak³ad, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê o odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych tej ustawy.
2. Ustanowienie warunków przy³¹czenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy.
3. Udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci.
4. Udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych prac i obowi¹zków Zak³adów
wodoci¹gowo  kanalizacyjnych i odbiorców us³ug.

UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w S³upsku

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania scieków.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
Nr 72 poz. 747 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków dla Gminy Czarna D¹brówka opracowany przez Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa z
siedzib¹ S³upsk ul. Szczeciñska 86, który stanowi za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej

Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku zgodnie z przepisami ustawy ma obowi¹zek zapewniæ:
1. Zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody o
odprowadzanych cieków.
2. Spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków.
3. Spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 2.
§3
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
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Poz. 2012
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zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Zak³ady wodoci¹gowo  kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci
Zak³adu, a w szczególnoci do:
1) 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,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Zak³adu Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz
niniejszego regulaminu,
5) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
6) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego, wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami us³ug
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenia w wodê lub
odprowadzenie cieków zawartej miêdzy Zak³adem, a
odbiorc¹ us³ug.
§6
Zak³ad jest zobowi¹zany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§7
1. Umowa o której mowa w § 5 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobów i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzial-

noci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
Zak³adu okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego
i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach,
wykonanie prac konserwacyjno  remontowych oraz
kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹
korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym.
§9
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 4 zawierana
jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
§ 10
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Zak³ad zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zak³adem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zak³adem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Zak³ad ustali sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 11
Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9
równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki o których mowa w § 10.
§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano  monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czenie do sieci.
§ 13
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
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Poz. 2012
§ 14

W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
Taryfowe ceny i stawki op³at jako okrelane, zgodnie z
przepisami ustawy przez Zak³ad i zatwierdzane uchwa³¹
rady gminy, nie podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 16
Integralna czêci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków przez Zak³ad z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen
i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalone na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
3) iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloæ wody pobranej lub okrelonej
w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzanych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹, a odbiorc¹ cieków z uwzglêdnieniem
udokumentowanej iloci zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 18
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê o odprowadzone cieki w terminie 7 dni od
daty dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹da-
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nie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni
od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 19
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez Zak³ad Us³ug
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku oraz przez
osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w S³upsku jest obowi¹zany zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na koszt w³asny osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Zak³ad, a urz¹dzenia pomiarowego
odbiorca us³ug.
§ 20
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Zak³adu, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
w porozumieniu z Zak³adem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania
z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu gminie na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 21
Przy³¹cze do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Zak³ad, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 22
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i 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 w Zak³adzie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Zak³ad.
§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
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c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
3. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 17.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przyp³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
§ 25
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w Zak³adzie udostêpnia siê nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 26
1. Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku jest zobowi¹zany do udzielania odbiorcom us³ug
informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, o którym mowa w ust. 2 Zak³ad niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 27
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie z zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug, terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 28
Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku zobowi¹zany jest do zawiadomienia odbiorców us³ug
o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych
warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 29
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Zak³adu, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez dyrekcjê Zak³adu.
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3. Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji w terminie
14 dni od daty wp³ywu.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 30
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

2013
UCHWA£A Nr VI/42/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania scieków przez Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1 Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z pón. zm.) Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/42/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 10 marca 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
PRZEZ MIEJSKI ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CZARNEJ WODZIE
ZAK£AD BUD¯ETOWY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy okrela prawa i obowi¹zki Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie, zwanego dalej Przedsiêbior-
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stwem oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez to Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747), zwanej w umowie Ustaw¹ oraz przepisów
wykonawczych do tej Ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o Uchwa³ê Nr XXV/212/01 Rady Miasta Czarna
Woda, z dnia 30.03.2001 r.
3. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy.
ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo oraz obowi¹zki
Przedsiêbiorstwa i Odbiorcy wynikaj¹ce z ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków
§2
Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami Ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoci dostawcze przy³¹cza wody, zapewniaj¹ce
dostawê wody w iloci okrelonej w umowie oraz
zapewnienie minimalnego cinienia, nie mniejszego ni¿ 0,2 MPa, na poziomie terenu w miejscu po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹,
2) przepustowoæ przy³¹cza zapewniaj¹c¹ odprowadzenie okrelonej w umowie iloci cieków,
3) jakoæ dostarczanej wody, spe³niaj¹c¹ okrelone w
rozporz¹dzeniu Ministra zdrowia wymagania dotycz¹ce jakoci, stawiane wodzie przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi,
4) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków.
§3
1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) realizacji okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków
wprowadzenia cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
wymagañ co do ich jakoci, sposobów realizacji
obowi¹zków dostawców cieków przemys³owych
oraz okrelonych w umowie ograniczeñ dotycz¹cych
iloci cieków,
3) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
4) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbior-
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stwa o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzonych cieków,
5) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
6) utrzymania pomieszczeñ, w których zainstalowany
jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe w stanie
uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³anie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób
nieuprawnionych,
7) w przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug, jego
obowi¹zkiem jest utrzymywanie go w stanie nie
powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji
sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej a w konsekwencji poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
8) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
9) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ, w celu
ustalenia czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków, odprowadzonych
do kanalizacji,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i wykorzystywanie przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie
w celach i na warunkach okrelonych w umowie o
przy³¹cze do sieci,
11) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
Przedsiêbiorstwa, po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.
2. Odbiorcy nie powinni dokonywaæ zabudowy ani nasadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹gowymi w pasie 3m oraz 5m nad przy³¹czami kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿liwia uzyskanie przez Odbiorców odszkodowania za straty spowodowane przez Przedsiêbiorstwo w tym pasie w przypadku likwidacji awarii. Przedsiêbiorstwo mo¿e dochodziæ odszkodowania za uszkodzenia urz¹dzeñ nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa spowodowanych niedotrzymaniem tych warunków.
3. Odbiorcy, którzy s¹ w³acicielami instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej licz¹c od strony
budynku oraz przy³¹cza wodoci¹gowego zobowi¹zani
s¹ do wykonania na swój koszt wszelkich napraw tych
instalacji.
4. Odbiorcy nie mog¹ przemieszczaæ wodomierza, zak³ócaæ jego funkcjonowanie, zrywaæ umieszczonych na
nim plomb i os³on oraz wykorzystywaæ instalacji wodoci¹gowej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami us³ug
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem, a Odbiorc¹ us³ug.

§5
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§6
1. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 stanowi¹ upowa¿nienie podpisane przez kierownika przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na
teren nieruchomoci odbiorcy us³ug, w szczególnoci
obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z us³ug jest zgodne z warunkami
regulaminu.
§7
Umowa, mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§8
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§9
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 7 i 8, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Przedsiêbiorstwo ustalili sposób
rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali.
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Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób
i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przy³¹czy,
prac budowlano-monta¿owych.
§ 11
Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 12
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.
§ 13
Taryfowe ceny i stawki op³at, okrelane zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiêbiorstwo i zatwierdzane
uchwa³¹ rady gminy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu
o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków.
§ 14
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzenie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach

Dziennik Urzêdowy
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odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy Odbiorc¹ us³ug, a Przedsiêbiorstwem, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 16
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie okrelonym
w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od
daty dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Odbiorcy us³ug zwraca siê j¹ w terminie 14 dni
od dnia z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
§ 17
Sposób rozliczeñ za wodê:
1) zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe,
2) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, jest okrelany w umowie zawartej
pomiêdzy Przedsiêbiorstwem a Gmin¹.
§ 18
Ustala siê trzymiesiêczny okres obrachunkowy dla osób
fizycznych oraz jednomiesiêczny dla pozosta³ych odbiorców. W uzasadnionych przypadkach, okrelonych w
umowie op³aty od odbiorców rozliczane mog¹ byæ z inn¹
czêstotliwoci¹.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 15

§ 19

Zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków. Zgodnie z ustaw¹:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego,
a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne
normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia, o którym mowa w art. 27ustawy,
3) iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej
w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzanych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ

1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹cze do
sieci je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia
us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem
nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przy³¹cza, nie istniej¹ techniczne mo¿liwoci
wiadczenia us³ug, o których mowa w ust. 1 oraz plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹ takiej mo¿liwoci, odbiorca mo¿e je wybudowaæ, a potem przekazaæ Przedsiêbiorstwu na warunkach uzgodnionych
w umowie o przy³¹czeniu.
3. Realizacjê budowy:
 przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
 przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej,
 studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego,
zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci.
4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego Odbiorca us³ug.
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§ 20
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 21
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci albo osoba, która korzysta
z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala
Przedsiêbiorstwo i stanowi za³¹cznik do regulaminu.
§ 22
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
 rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 charakterystyki zu¿ycia wody,
 rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
 przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
 powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe, inne) w budynkach zasilanych w
wodê,
 wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ;
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek lub
owiadczenie o korzystaniu z nieruchomoci gdzie
jest nie uregulowany stan prawny,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 23
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 22
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody i odprowadzanych
cieków lub urz¹dzenia sanitarne i i techniczne,
w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹
cieki,

3) wymagania dotycz¹ce:
 miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
 miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
 jakoci odprowadzanych cieków,
 termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 24
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
 zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
 przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzenia cieków,
6) odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
7) inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach, np. okrelonych w § 19. ust. 1, lub § 21 ust. 1.
§ 25
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
ROZDZIA£ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 26
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w Urzêdzie Miejskim, który udostêpnia nieodp³atnie
wgl¹d:
 w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 w regulamin wiadczenia us³ug.
2) w Przedsiêbiorstwie udostêpniaj¹cym nieodp³atnie
wgl¹d w:
 wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
 regulamin wiadczenia us³ug.
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ROZDZIA£ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
oraz obowi¹zków odbiorcy, a w szczególnoci
sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany informacji
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Przedsiêbiorstwo powiadamia Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjêty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci w przypadku:
 braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
 koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ,
 potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
 przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ,
 uszkodzenia instalacji odbiorczej, gro¿¹cego niebezpieczeñstwem.
Przedsiêbiorstwo zwolnione jest z tego obowi¹zku w
przypadku przerw wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym, nie daj¹cym siê przewidzieæ zdarzeniem i to w
wypadku, gdy przewidywany czas trwania przerw wynosi nie wiêcej ni¿ cztery godziny. Za skutki obni¿enia
poziomu jakoci us³ug wymienione w tym paragrafie
przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
3. W przypadku przerw w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 12 godzin Przedsiêbiorstwo winno zorganizowaæ dostawy wody rodkami obwonymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.
4. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzenia cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
§ 28
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) jakoæ wprowadzonych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, które
odciê³o dostawê wody, jest zobowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne o zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpnienia zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia
powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza oraz
odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 29
Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
wzywa ono Odbiorcê do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ, a w przypadku gdy takie wezwanie nie
jest skuteczne, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody lub
odp³yw cieków i przyst¹piæ do usuwania przyczyn zagro¿enia, obci¹¿aj¹c Odbiorcê poniesionymi w zwi¹zku z
tymi pracami kosztami. W przypadku odciêcia dop³ywu
wody Przedsiêbiorstwo udostêpnia zastêpczy punkt poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
§ 30
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê i odprowadzenie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
 4 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
 3 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w ww. punkcie,
 7 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 31
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 32
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³oszenia reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2013, 2014

 5310 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa lub listem poleconym i rozpatrywane s¹ przez przedsiêbiorstwo.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadamiania zainteresowanego o
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.

Nr VI/42/03 z dnia 10 marca 2003 r. Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

§ 33

2014

W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu
zaniedbañ Przedsiêbiorstwa, okrelonych w umowie,
wymienionych w § 2, wskaników poziomu us³ug, Odbiorca us³ug poniós³ straty, Przedsiêbiorstwo zrekompensuje straty, które Odbiorca rzeczywicie poniós³ po ich
wczeniejszym udokumentowaniu.
ROZDZIA£ VIII
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w § 4 pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do wykonania czynnoci okrelonych w § 6, pkt 2 podlega karze grzywny do
5.000 z³.
4. Kto bez poprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w § 4 wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolnoci albo grzywny do
10.000 z³.
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, w wysokoci 1.000 z³
za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego
przedsiêbiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczeniu.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 34
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug, Przedsiêbiorstwo przygotuje i dostarczy
Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzeniu cieków.
§ 35
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie tej ustawy.
§ 36
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹

§ 37
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do bezp³atnego
dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego
us³ugi tylko na pisemny wniosek.

UCHWA£A Nr IV/42/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodê i Zbiorowego Odprowadzenia cieków
w Gminie Choczewo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 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. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia
w Wodê i Zbiorowego Odprowadzenia cieków w Gminie Choczewo, który stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/42/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
REGULAMIN
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODÊ
I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW
W GMINIE CHOCZEWO
Przyjêty do stosowania
na podstawie uchwa³y Nr IV/42/2003 Rady Gminy
Choczewo z dnia 8 kwietnia 2003 r.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin okrela zasady dostêpu do us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przyjête do stosowania w
gminie Choczewo
2. Regulamin okrela:
1) prawa i obowi¹zki dostawców i odbiorców us³ug
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego od-
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prowadzania cieków w gminie Choczewo oraz zasady korzystania z tych praw;
2) okrela w³aciwe miejscowo warunki wdro¿enia
i stosowania postanowieñ ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków, szczególnie w zakresie:
 praktyki wiadczenia us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
 planowania kosztów eksploatacji,
 projektowania i zatwierdzania taryf na te us³ugi.
3) Regulamin okrela obowi¹zuj¹ce w gminie Choczewo:
 zgodne z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzania cieków warunki przy³¹czania do sieci,
 równoprawne, dla wszystkich odbiorców warunki dostêpu do us³ug zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
 jednakowe prawa zainteresowanych do dostêpu
do informacji o mo¿liwociach i warunkach przy³¹czenia do sieci,
 wzajemne prawa i obowi¹zki Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Choczewie i odbiorców ich us³ug.
3. Regulamin ustala ogólne zasady prowadzenia zarz¹du
i eksploatacjê obiektów gminnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odbioru cieków.
§2
1. Ci¹g³oæ i niezawodnoæ us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na
terenie gminy Choczewo zapewnia Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie.
2. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
dzia³a w zakresie i na zasadach ujêtych w obowi¹zuj¹cych je umowach, których stron¹ s¹, odpowiednio:
 Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie,
 odbiorcy wody i dostawcy cieków z terenu gminy
Choczewo.
3. Zarz¹d eksploatacj¹ obiektami gminnego systemu
wodoci¹gowego i kanalizacyjnego w Choczewie odbywa siê na podstawie statutu.
4. Szczegó³owe zasady dostawy wody i odbioru cieków,
w ramach ujêtych niniejszym regulaminem zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków formu³uj¹ umowy, których stron¹ jest
przedsiêbiorstwo, Urz¹d Gminy, oraz odbiorca us³ug
zakwalifikowany do okrelonej taryfowej grupy odbiorców.
§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe grupy odbiorców
wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi.
2. Ustala siê w gminie Choczewo nastêpuj¹ce taryfowe
grupy odbiorców:
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1) gospodarstwa domowe,
2) pozostali odbiorcy.
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê na wniosek przedsiêbiorstwa eksploatuj¹cego sieci i ich obiekty, i wymaga zgody Rady
Gminy.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtej taryfy.
§4
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
eksploatuje udostêpnione mu obiekty technicznej infrastruktury gminy w sposób wskazany w statucie, zapewniaj¹c:
1) zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody o
ustalonej jakoci, w wymaganej iloci, w sposób ci¹g³y i niezawodny;
2) nale¿yt¹, okrelon¹ prawem, jakoæ dostarczanej
wody i jakoæ oczyszczania odprowadzanych cieków.
§5
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób zgodny z
przepisami prawa, niepowoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Choczewie innym odbiorcom.
W szczególnoci odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób niezagra¿aj¹cy mo¿liwoci¹ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej,
2) zabezpieczenia  na w³asny koszt, dostêpu przed
osobami nieuprawnionymi do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z prawem, w sposób niepowoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Choczewie wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy z dnia
7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Choczewie o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ II
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§6
1. Odbiorc¹ us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych jest
ka¿dy, kto korzysta z tych us³ug w trybie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków i czyni to na podstawie umowy z dostawc¹
us³ug tj. Gminnym Zak³adem Gospodarki Komunalnej
w Choczewie.
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2. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków bêdzie nastêpowa³o na zasadach wynikaj¹cych z art. 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
§7
1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Gminnym
Zak³adem Gospodarki Komunalnej w Choczewie a odbiorc¹ us³ug.
2. Rozliczenie z tytu³u dostarczonych us³ug odbywa siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego u odbiorcy lub wg obowi¹zuj¹cych norm.
§8
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
jest zobowi¹zany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w
wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci, i wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie takiej umowy.
§9
1. Umowa, o której mowa w § 7 precyzuje w szczególnoci:
a) strony umowy,
b) iloæ i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
c) sposób i terminy wzajemnych rozliczeñ,
d) prawa i obowi¹zki stron umowy,
e) procedury i warunki kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych u odbiorcy us³ug;
f) rodzaj dokumentu upowa¿niaj¹cego do wstêpu na
teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy
us³ug,
g) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1 lit. f jest upowa¿nienie podpisane przez dyrektora Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Choczewie okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na
teren nieruchomoci, w szczególnoci obejmuj¹ce:
dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z
us³ug zgodnie z umow¹.
§ 10
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 7, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 11
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 10, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Gminnym Zak³adem
Gospodarki Komunalnej w Choczewie,

2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Gminnym
Zak³adem Gospodarki Komunalnej w Choczewie odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie ustalili sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania i zwi¹zane z tym koszty,
5) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw
wody w pozosta³ych lokalach.
§ 12
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi
z lokali osobami, o których mowa w § 10 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w
§ 11.
§ 13
1. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci.
2. Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
3. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 14
1. Taryfowe ceny i stawki op³at, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków,
projektowane s¹ przez Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie dzia³aj¹cy na podstawie aktualnego statutu na terenie gminy Choczewo.
2. Dokumentacja projektów taryfy przygotowane przez
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie,
o których mowa w pkt 1 jest przedmiotem sprawdzenia i oceny przez Wójta Gminy Choczewo.
3. Wójt Gminy Choczewo w oparciu o pozyskane z Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Choczewie
materia³y projektowe i planistyczne kompletuje jednolit¹ dokumentacjê projektu taryfy i jeden wniosek o dofinansowanie wybranych taryfowych grup odbiorców.
4. Projekt taryfy uzgodniony przez Wójta Gminy Choczewo, wraz z wnioskiem o dokonanie dop³aty na wskazane taryfowe grupy odbiorców us³ug wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych, przekazywany jest Radzie Gminy
Choczewo z wnioskiem o zatwierdzeniu w trybie
uchwa³y.
5. Tak zatwierdzona taryfa, z chwil¹ jej og³oszenia, obowi¹zuje przez kolejne 12 miesiêcy, i jest obowi¹zuj¹ca
zarówno dla odbiorców us³ug jak i dla Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Choczewie.

 5313 

Poz. 2014
Rozdzia³ III
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
opartych o taryfowe grupy odbiorców
§ 15

Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków wynikaj¹ z przepisów ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.Nr 72, poz. 747) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków.
W szczególnoci:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków w gminie Choczewo
prowadzone s¹ przez Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Choczewie. Rozliczenia te dokonywane s¹, ka¿dorazowo na podstawie zarejestrowanych
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych oraz zatwierdzonej
taryfy cen i stawek za dostarczone us³ugi,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, lub w razie
braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy  jako
równ¹ iloci wody pobranej, lub w uzasadnionych,
okrelonych w umowie przypadkach jako procent
iloci wody pobranej,
4) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
5) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem
udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody
do celów produkcyjnych i technologicznych,
6) je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez
dwa kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych us³ug dokonuje siê tak jak w przypadku
uszkodzenia urz¹dzenia pomiarowego (wodomierza
g³ównego).
§ 16
1. Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczone us³ugi
zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków na podstawie
rachunków wystawionych przez ich dostawcê w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach
wskazanych przez dostawcê. Dostawca ma prawo wystawiaæ rachunki zaliczkowe, które bêd¹ rozliczane po
dokonaniu odczytu wodomierza.
2. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 257):
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty
dostarczenia rachunku:
 przelewem na konto dostawcy lub w miejscu
wskazanym na rachunku, lub

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 u inkasenta,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni
od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie;
4) w przypadku niezap³acenia przez odbiorcê w terminie nale¿noci za dostarczone us³ugi ich dostawca
mo¿e naliczaæ i pobieraæ odsetki za zw³okê zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ IV
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 17
1. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
jest zobowi¹zany przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ
osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci
do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoci w chwili zg³oszenia wniosku Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie zobowi¹zany jest, w porozumieniu
z Wójtem Gminy Choczewo przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wnioskodawcy do sieci.
§ 18
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci,
2. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez Gminny Zak³ad gospodarki Komunalnej
w Choczewie
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w Gminnym
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
§ 19
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Gminnego Zak³adu Gospodarki komunalnej w
Choczewie, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w
porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odbioru cieków.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu w zarz¹d eksploatacyjny przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych
w art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków.
§ 20
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
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b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ
dodatkowo:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
3. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
Rozdzia³ V
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 21
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie
Rozdzia³ VI
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 22
1. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
zobowi¹zany jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 23
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 24
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
zobowi¹zany jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o
planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych
warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 25
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie lub osobicie przez zainteresowanego w siedzibie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Choczewie.
3. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni
od daty wp³ywu.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 26
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

2015
UCHWA£A Nr IV/43/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy w Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Choczewo w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIII/68/96 Rady Gminy w Cho-
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czewie z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Choczewo (z pón. zm.).
§3
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6) o ustawie  bez bli¿szego okrelenia  nale¿y przez to
rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Choczewo do rozpowszechnienia niniejszego statutu wród mieszkañców
gminy.

ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania i zadania gminy

§4

Celem gminy jest zaspokajanie podstawowych zbiorowych potrzeb wspólnoty, sprzyjanie tworzeniu warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz
warunków dla pe³nego uczestnictwa wszystkich obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/43/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
STATUT GMINY CHOCZEWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gmina Choczewo zwana dalej gmin¹ jest wspólnot¹
samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich mieszkañców
gminy.
2. Gmina Choczewo po³o¿ona jest w Województwie Pomorskim, Powiecie Wejherowskim.
3. Siedzib¹ organów gminy jest miejscowoæ Choczewo.
4. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 18
323 ha.
Granice gminy zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik Nr 1* do statutu.
§2
Herbem gminy jest:w polu b³êkitnym na wzgórzu z³otym miêdzy dwoma takimi¿ k³osami latarnia bia³o/srebrno/- czerwona na czarnej podstawie z g³owic¹ z³ot¹ rzucaj¹c¹ dwa snopy wiat³a z³otego.
Wzór herbu zawiera za³¹cznik nr 2 do statutu.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa:
1) o Gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium Gminy Choczewo,
2) o Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Choczewie,
3) o Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Choczewie,
4) o Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
w Choczewie,
5) o Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Choczewo,
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§5

1. Dla realizacji celu okrelonego w § 5 gmina wykonuje
zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów oraz zadania przejête od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. Gmina otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zadañ zleconych oraz zadañ
przejêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia.
4. Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków
finansowych, o których mowa w ust. 3, okrelaj¹ ustawy nak³adaj¹ce na gminê obowi¹zek wykonywania
zadañ zleconych lub zawarte porozumienia.
§7
1. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególnoci w
zakresie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿ania i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego,
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15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
2. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadañ
w³asnych wymaga zapewnienia koniecznych rodków
finansowych na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia
dochodów w³asnych gminy lub subwencji.
3. Zakres dzia³ania gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawy,
2) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji rz¹dowej,
3) uchwa³y podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych
wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y
podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb
wspólnoty.
§8
1. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej, wy³¹cznie w przypadkach i formie okrelonej w odrêbnych ustawach.
2. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej s¹ zadania w³asne
gminy, o których mowa w § 7 statutu.
§9
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik Nr 3 do statutu.
2. Rada nadaje statut gminnej jednostce organizacyjnej
utworzonej uchwa³¹ Rady Gminy, je¿eli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
3. Statut jednostki organizacyjnej okrela miêdzy innymi
nazwê, zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia
jej w maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.
4. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek
nale¿y do Wójta.
§ 10
1. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci gminy mo¿e nast¹piæ w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu gminy do
zwi¹zku miêdzygminnego.
3. Gmina mo¿e zawrzeæ porozumienie komunalne z inn¹
gmin¹ w sprawie powierzenia jednej z nich, okrelonych przez nie zadañ publicznych.
4. W celu wspierania idei samorz¹du terytorialnego oraz
obrony wspólnych interesów, gminy mog¹ tworzyæ stowarzyszenia, w tym równie¿ z powiatami i województwami. W tym przypadku stosuje siê przepisy ustawy
prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze gminy  so³ectwa
§ 11
1. Na terenie gminy s¹ tworzone so³ectwa, bêd¹ce gminnymi jednostkami pomocniczymi.
2. So³ectwo obejmuje zwarty obszar, zamkniêty w miarê
mo¿liwoci naturalnymi granicami i uwzglêdniaj¹cy istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
Wykaz jednostek pomocniczych  so³ectw Gminy Choczewo zawiera za³¹cznik nr 4 do statutu.
§ 12
1. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ lub znoszenie so³ectw nastêpuje po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ
albo Rada Gminy.
3. Z zastrze¿eniem ust. 4 inicjator sk³ada wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 2 do Wójta.
4. W przypadku, gdy inicjatorem jest Rada Gminy, podejmuje ona odpowiedni¹ uchwa³ê.
5. Inicjator do przed³o¿onego wniosku, b¹d projektu
uchwa³y do³¹cza sporz¹dzony przy udziale organu wykonawczego gminy, projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej, uwzglêdniaj¹cy w miarê mo¿liwoci
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§ 13
1. Organizacjê, zakres dzia³ania so³ectw, zasady zwo³ywania zebrañ wiejskich i podejmowania uchwa³ okrelaj¹: ustawa i niniejszy statut oraz szczegó³owo statuty tych jednostek.
2. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
3. Jednostki pomocnicze gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielanymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
4. Rada uchwala corocznie w uchwale bud¿etowej wysokoæ rodków bud¿etowych poszczególnych jednostek pomocniczych.
5. Jednostki pomocnicze podejmuj¹ decyzje o wydatkowaniu rodków bud¿etowych o których mowa w ust. 4.
6. Dochody i wydatki jednostek pomocniczych realizowane s¹ za porednictwem Urzêdu Gminy.
7. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ pod wzglêdem
celowoci, zgodnoci z prawem, sprawuje Skarbnik
Gminy.
8. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
§ 14
1. So³tysi uczestnicz¹ w sesjach Rady bez prawa g³osowania.
2. So³tysi uczestnicz¹cy w sesjach Rady lub posiedzeniach jej komisji mog¹ zadawaæ pytania, a tak¿e udzielaæ odpowiedzi na pytania radnych, dotycz¹ce ich so³ectw.
§ 15
Rada Gminy mo¿e ustanowiæ, w drodze odrêbnej
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uchwa³y, zasady na jakich przys³uguj¹ so³tysom diety oraz
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
ROZDZIA£ IV
W³adze gminy, organizacja wewnêtrzna
oraz tryb pracy organów gminy
§ 16
Mieszkañcy gminy uczestnicz¹ w sprawowaniu w³adzy
publicznej bezporednio: w drodze wyborów i referendum lub za porednictwem organów gminy.
§ 17
1. W referendum mieszkañcy gminy wyra¿aj¹ w drodze
g³osowania swoj¹ wolê co do sposobu rozstrzygania
sprawy dotycz¹cej danej wspólnoty samorz¹dowej,
mieszcz¹cej siê w zakresie i kompetencjach organów
gminy lub w sprawie odwo³ania Rady Gminy albo
Wójta przed up³ywem kadencji.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego
okrela odrêbna ustawa.
§ 18
Organami gminy Choczewo s¹: Rada Gminy w Choczewie i Wójt Gminy Choczewo.
§ 19
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie, z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.
2. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
§ 20
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
Wójtowi absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych
gminy, zasad przekazywania im sk³adników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowa inaczej; do czasu
okrelenia zasad, Wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) emitowania obligacji oraz okrelanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym.
okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w
art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady.
§ 21

Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
§ 22
1. Dokumentami publicznymi, podlegaj¹cymi udostêpnieniu i wykorzystaniu na zasadach okrelonych w niniejszym statucie s¹ wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone przez organy gminy, ich komisje oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze, a tak¿e przez radnych, pracowników w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ gminy, jak równie¿ skierowana do nich korespondencja
urzêdowa, niezale¿nie od materialnego nonika, na którym ich treæ zosta³a utrwalona.
2. Dokumentami publicznymi, do których dostêp podlega ograniczeniu na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach s¹ w szczególnoci:
1) akty indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
2) dokumenty zwi¹zane z przyznawaniem wiadczeñ
pomocy spo³ecznej, a w szczególnoci wywiadów
rodowiskowych,
3) dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne lub inne
prawnie chronione tajemnice,
4) dokumenty zawieraj¹ce informacje objête ochron¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.
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na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,
5) akty osobowe pracowników, listy p³ac i inne dokumenty pracownicze.
Dokumentami publicznymi do których dostêp, z zastrze¿eniem ust. 2 nie podlega ograniczeniom s¹ w
szczególnoci:
1) protoko³y sesji Rady,
2) protoko³y posiedzeñ komisji Rady,
3) sprawozdania Wójta,
4) uchwa³y organów gminy oraz ich projekty po dostarczeniu cz³onkom tych organów (radnym, Wójtowi),
5) statuty i regulaminy organizacyjne jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy,
6) protoko³y postêpowañ oraz umowy zawarte w sprawach o zamówienia publiczne,
7) dokumentacja finansowa i statystyczna,
8) dokumentacja techniczna (w tym inwestycyjna)
i geodezyjno  kartograficzna,
9) mapy i plany.
Udostêpnienie dokumentu publicznego polega na
umo¿liwieniu osobie zainteresowanej bezporedniego
wgl¹du do wskazanego przez ni¹ dokumentu. Wgl¹d
odbywa siê w jednostce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy
(otwarcia) tej jednostki i w obecnoci jej pracownika,
wyznaczonego przez osobê zezwalaj¹c¹ na udostêpnienie dokumentu, chyba ¿e okolicznoci pozwalaj¹ na
rezygnacjê z takiego nadzoru.
Je¿eli udostêpnienie ca³ego dokumentu narusza³oby
przepis ust. 2, dokument udostêpnia siê w jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
1) udostêpnienie okrelonego fragmentu dokumentu,
je¿eli takie udostêpnienie jest mo¿liwe bez szkody
dla integralnoci materialnego nonika tego dokumentu,
2) w drodze sporz¹dzenia zainteresowanemu wyci¹gu
z udostêpnianego fragmentu dokumentu.
Udostêpnienie dokumentu publicznego nastêpuje na
wniosek zainteresowanego, z³o¿onego w formie pisemnej b¹d ustnej.
Zgodê na udostêpnienie dokumentu publicznego wyra¿aj¹:
1) kierownicy jednostek i zak³adów bud¿etowych gminy  w zakresie dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci danej jednostki,
2) Zastêpca Wójta  w zakresie dokumentów dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania Urzêdu,
3) Skarbnik Gminy  w zakresie dokumentów finansowo  ksiêgowych i bud¿etowych,
4) Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
 w zakresie dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci
orodka,
5) Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego  w zakresie dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci Urzêdu Stanu
Cywilnego,
6) Przewodnicz¹cy Rady  w zakresie dokumentów
dotycz¹cych dzia³alnoci Rady,
7) inne osoby upowa¿nione przez Wójta.
Odmowa udostêpnienia, jak równie¿ zaskar¿enie decyzji o odmowie udostêpnienia nastêpuje w trybie i na
zasadach wynikaj¹cych z ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznych.

§ 23
Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawy stanowi¹ inaczej.
§ 24
1. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców gminy w g³osowaniu powszechnym na okres
4 lat licz¹c od dnia wyborów.
2. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ maj¹:
1) Wójt,
2) Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
3) Komisje Rady,
4) Kluby Radnych.
§ 25
1. Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach Rady
Gminy nastêpuj¹ce lubowanie: Wierni Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie
obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie
i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej
mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê na pierwszej sesji Rady, na
której obecny jest radny, w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹, i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿na z³o¿yæ dodaj¹c zdanie tak mi dopomó¿ Bóg.
3. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu radnego.
§ 26
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego
Rady i jednego Wiceprzewodnicz¹cego Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cy Rady wy³¹cznie organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady. W przypadku jego nieobecnoci
zadania te wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
5. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w punkcie 4 w terminie jednego miesi¹ca jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia
miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 27
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji
do³¹cza siê porz¹dek obrad i projekty uchwa³.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przed-
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4.

5.

6.
7.

8.

terminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady. Je¿eli jednak wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo³ania Rady,
pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki
samorz¹du terytorialnego.
W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej
kadencji nie mo¿e wykonaæ czynnoci okrelonych w
ust. 3, wykonuje je Wiceprzewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.
Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w
przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sali.
Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku
zgodnie z wymogami okrelonymi w ust. 1 w zdaniu
drugim. Do zmiany porz¹dku obrad tak zwo³anej sesji
stosuje siê przepis ust. 2, z tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady
projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady co najmniej
7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
§ 28

1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy, w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w liczbie 3 osób. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz tryb przeprowadzania kontroli okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do statutu.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów nie pe³ni¹cy funkcji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia b¹d
nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez Radê.
§ 30
Rada mo¿e powo³ywaæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
§ 31
Powo³uje siê nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Bud¿etow¹,
3) Komisjê Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Owiaty, Kultury
i Sportu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) Komisjê Rolnictwa, Ochrony rodowiska, Gospodarki
Komunalnej, Budownictwa i Turystyki.
§ 32
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie uchwa³ Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji
komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Przewodnicz¹cego Rady oraz
spraw przedk³adanych przez cz³onków komisji,
4) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy
w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana.
2. Zakres dzia³ania komisji doranych okrela Rada w
uchwale o ich powo³aniu.
3. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego komisji. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ zgodnie z planem pracy, o którym mowa
w § 33.
4. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami.
5. Nie wywi¹zywanie siê komisji z na³o¿onych przez Radê
obowi¹zków mo¿e stanowiæ podstawê odwo³ania przewodnicz¹cego, a tak¿e rozwi¹zania komisji.
6. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 33
Komisje podlegaj¹ Radzie, której przedk³adaj¹ roczne
plany pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
§ 34
Organizacjê wewnêtrzn¹, oraz tryb pracy Rady okrela
Regulamin Rady Gminy w Choczewie.
§ 35
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub liczy co najmniej 4 radnych.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin, który powinien zawieraæ: nazwê klubu, zasady nabycia i utraty cz³onkostwa, cele i zasady
dzia³ania.
4. Klub mo¿e zacz¹æ dzia³anie od dnia zg³oszenia faktu
jego powstania Przewodnicz¹cemu Rady. Zg³oszenie
powinno zawieraæ nazwê klubu, listê cz³onków, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego klubu oraz odpis regulaminu klubu.
§ 36
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy, utrzymywaæ sta³¹ wiê
z mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmowaæ
zg³aszane przez mieszkañców gminy postulaty i przedstawiaæ je organom gminy do rozpatrzenia. Radny nie
jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Mandatu radnego gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
3. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
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4. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
5. Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê
w odrêbnych uchwa³ach przy uwzglêdnieniu przepisów ustawy oraz wydanych z jej upowa¿nienia aktów
wykonawczych.
§ 37
1. Radnemu przys³uguj¹ poza wymienionymi wy¿ej tak¿e inne prawa okrelone przepisami ustawy oraz innych aktów prawnych.
2. Radny obowi¹zany jest przestrzegaæ zakazów zwi¹zanych z pe³nieniem tej funkcji, okrelonych przepisami
ustawy.
§ 38
1. Radny jest zobowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia
o stanie maj¹tkowym swoim i ma³¿onka, je¿eli istnieje
miêdzy nimi wspólnota maj¹tkowa, w trybie i terminach wynikaj¹cych z ustawy.
2. Informacje zawarte w owiadczeniu maj¹tkowym s¹
jawne, z wy³¹czeniem informacji o adresie zamieszkania sk³adaj¹cego owiadczenie oraz o miejscu po³o¿enia nieruchomoci.
3. Niez³o¿enie owiadczenia w terminie powoduje
wstrzymanie wyp³acania diety do czasu jego z³o¿enia.
§ 39
1. Organem wykonawczym Gminy Choczewo jest Wójt
Gminy Choczewo.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady lub wyboru go przez Radê Gminy i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady Gminy.
3. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich w g³osowaniu tajnym.
4. Je¿eli w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 2
ustawy o bezporednim wyborze wójta burmistrza, prezydenta miasta nie zosta³ zg³oszony ¿aden kandydat
wyboru Wójta dokonuje Rada Gminy.
5. Prawo zg³aszania kandydatów na Wójta przys³uguje co
najmniej 1/3 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek musi
mieæ formê pisemn¹. Radny mo¿e podpisaæ siê tylko
pod wnioskiem zg³aszaj¹cym jednego kandydata na
Wójta.
6. Wybór Wójta nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
7. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Wójta w terminie 2
miesiêcy od dnia wyborów, obowi¹zki Wójta do koñca
kadencji pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady
Ministrów, na wniosek ministra w³aciwego do spraw
administracji publicznej.
§ 40
Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swojego Zastêpcê.
§ 41
1. Funkcji Wójta oraz Zastêpcy Wójta nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ Wójta lub jego Zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du
terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Wójtem lub Zastêpc¹ Wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
2. Wójt i Zastêpca Wójta nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych
podwa¿aæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
§ 42
1. Odwo³anie Wójta i wyganiêcie jego mandatu nastêpuje w okolicznociach oraz trybie wskazanym w ustawie.
2. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego Zastêpcy.
3. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
4. Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Wójta.
5. Po up³ywie kadencji Wójta, Zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego Zastêpcê Wójta.
§ 43
1. Rada udziela Wójtowi absolutorium z wykonania bud¿etu gminy nie póniej ni¿ do 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego, po roku za który ma byæ udzielone absolutorium.
2. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium, Rada zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku i wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
3. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
§ 44
1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania
Wójta.
2. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum z
przyczyn okrelonych w ust. 1, mo¿e zostaæ podjêta
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia
uchwa³y w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
3. Rada przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust.
1, zapoznaje siê z wyjanieniami Wójta i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
4. Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 45
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z innej przyczyny
ni¿ nieudzielenie absolutorium, jedynie na pisemny
i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada rozpatruje sprawê o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1, na sesji zwo³anej nie
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wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum,
o którym mowa w ust. 1, podejmowana jest wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu imiennym.
5. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów kolejny wniosek w sprawie odwo³ania Wójta mo¿e byæ zg³oszony, w tym trybie, nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
§ 46
1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady i zadañ gminy okrelonych przepisami prawa,
2) przygotowywanie projektów uchwa³,
3) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) przygotowywanie i wykonywanie bud¿etu gminy,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci Wójta nale¿y:
1) w zakresie ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców:
 opracowanie planu operacyjnego przed powodzi¹,
 og³oszenie i odwo³anie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezporedniego zagro¿enia,
 w przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej podejmowanie dzia³añ okrelonych w innych przepisach prawa,
2) w zakresie zarz¹dzania mieniem i w zakresie gminnej gospodarki finansowej:
 zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez
Radê,
 emitowanie papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
 dokonywanie wydatków bud¿etowych,
 dysponowanie rezerwami bud¿etowymi,
 blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹,
 udzielanie pe³nomocnictw kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta.
5. W realizacji zadañ w³asnych gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 47
1. Wójt w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzeñ.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podlega
zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc
w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia go do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
3. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
wójtom s¹siednich gmin i Starocie Powiatu Wejherowskiego, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
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§ 48

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy
w Choczewie.
2. Organizacjê i zasady dzia³ania Urzêdu Gminy okrela
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Choczewie
nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu Gminy jest Wójt.
ROZDZIA£ V
Pracownicy samorz¹dowi
§ 49
Status prawny pracowników samorz¹dowych, ich prawa i obowi¹zki okrela odrêbna ustawa z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 z pón. zm.).
§ 50
Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie
Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  Wójt,
2) powo³ania  Zastêpca Wójta, Skarbnik Gminy, Kierownik USC,
3) mianowania  Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
4) umowy  o pracêpozostali pracownicy.
§ 51
Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuj¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady  wobec Wójta  wszystkie
czynnoci z zakresu prawa pracy z wyj¹tkiem wynagrodzenia Wójta. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada,
2) Wójt  wobec Zastêpcy Wójta i pozosta³ych pracowników Urzêdu oraz wobec kierowników jednostek
organizacyjnych.
§ 52
1. Wójt, Zastêpca Wójta, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca
i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoby wydaj¹ce decyzje administracyjne w
imieniu Wójta obowi¹zani s¹ do z³o¿enia owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym i ma³¿onka, je¿eli istnieje wspólnota maj¹tkowa, zgodnie z przepisami ustawy.
2. Informacjê zawarte w owiadczeniu maj¹tkowym s¹
jawne, z wy³¹czeniem informacji o adresie zamieszkania sk³adaj¹cego owiadczenie oraz o miejscu po³o¿enia nieruchomoci.
3. Niez³o¿enie owiadczenia maj¹tkowego przez osoby
wymienione w ust. 1 w wymaganych terminach skutkuje sankcjami okrelonymi w ustawie.
ROZDZIA£ VI
Mienie komunalne
§ 53
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do gminy oraz mienie innych gminnych
osób prawnych.
§ 54
Nabycie mienia komunalnego nastêpuje w przypad-
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kach i trybie okrelonym przepisami ustawy i innych aktów prawnych.
§ 55
1. Dla zapewnienia wykonywania zadañ powierzonych
gminnym jednostkom i zak³adom bud¿etowym Rada
Gminy przekazuje im niezbêdne sk³adniki mienia komunalnego.
2. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrêbnych przepisach prawa.

2) rozpowszechnianie wród mieszkañców gminy za porednictwem so³tysów,
3) og³oszenie w miejscowej prasie.
§ 62
Uchwa³ê w sprawie statutu gminy oraz jego zmiany
podejmuje siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Choczewo

§ 56
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo W ó j t albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Wójta, powiadamiaj¹c o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku.
§ 57
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Wójta.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa gminy
§ 58
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et gminy jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt.

WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Jednostki bud¿etowe:
1) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Choczewie,
2) Gminny Zespó³ Owiaty w Choczewie
obejmuj¹cy:
Szko³y gimnazjalne:
1. Zespó³ Szkó³ w Choczewie Gimnazjum w Choczewie.
Szko³y podstawowe:
1. Zespó³ Szkó³ w Choczewie Szko³a Podstawowa w
Choczewie (wraz z 3-klasow¹ Szko³¹ Filialn¹ w Kurowie).
2. Szko³a Podstawowa w Ciekocinie (z klasami nauczania w Sasinie).
3. Szko³a Podstawowa w Zwartowie.
2. Gminna Instytucja kultury:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie.
3. Zak³ady bud¿etowe:
1) Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Choczewie.
4. Jednostki, dla których gmina jest organem tworz¹cym:
1) Gminny Orodek Zdrowia w Choczewie.
5. Pozosta³e jednostki organizacyjne s³u¿¹ce realizacji
zadañ w³asnych:
1) Ochotnicze Stra¿e Po¿arne w Gminie Choczewo.

§ 59

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Choczewo

Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi okrela Rada w odrêbnej uchwale.

WYKAZ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH SO£ECTW
 GMINY CHOCZEWO

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 60
1. Obs³ugê Rady, komisji, jednostek pomocniczych i radnych zapewnia Urz¹d Gminy.
2. Ca³¹ dokumentacjê Rady, komisji, jednostek pomocniczych i radnych prowadzi siê i przechowuje wed³ug
obowi¹zuj¹cej instrukcji kancelaryjnej w Urzêdzie Gminy.
§ 61
Je¿eli przepisy nie stanowi¹ inaczej to, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów gminnych, o
których mowa w art. 41 ustawy o samorz¹dzie gminnym
jest:
1) wywieszenie ich na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo

Borkowo.
Choczewko.
Choczewo.
Ciekocino.
Gociêcino.
Jackowo.
Kierzkowo.
Kopalino.
Sasino.
S³ajkowo.
S³ajszewo.
Starbienino.
Zwartówko.
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Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Choczewo
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W CHOCZEWIE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisj¹ jest organem
Rady Gminy powo³anym do przeprowadzenia kontroli
dzia³alnoci Wójta oraz podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 radnych.
§2
Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu Gminy Choczewo oraz niniejszego regulaminu.
§3
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy i dzia³a w jej
imieniu.
Rozdzia³ II
Organizacja pracy Komisji
§4
Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radê, na zlecenie Rady lub z w³asnej inicjatywy po uzyskaniu zgody Rady.
§5
1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji na pocz¹tku ka¿dego roku
kalendarzowego.
2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym, okrelaj¹c zakres i przedmiot
kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§6
Przewodnicz¹cy Komisji:
1) organizuje pracê Komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
3) sk³ada Radzie sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji.
§7
Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania regulaminu Komisji,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.
Rozdzia³ III
Posiedzenia Komisji
§8
1. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ zgodnie z planem
pracy Komisji oraz w miarê potrzeby.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie na pisemny wniosek cz³onków Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ radni oraz
inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji, zaproszeni
na posiedzenie, a tak¿e osoby na podstawie uprawnieñ zawartych w art. 11b ustawy o samorz¹dzie gminnym.
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4. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.
5. Rozstrzygniêcia (opinie lub wnioski) podejmowane
przez komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków Komisji.
6. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji.
Rozdzia³ IV
Zadania kontrolne
§9
Rozstrzygniêcia Komisji dotycz¹ce realizacji bud¿etu,
udzielenia b¹d nie udzielenia absolutorium, maj¹ formê
opinii lub wniosków i s¹ przedk³adane Radzie Gminy.
§ 10
Komisja wspó³pracuje z innymi komisjami Rady oraz
organizacjami spo³eczno-gospodarczymi dzia³aj¹cymi na
terenie gminy.
§ 11
1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Komisja bada pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci, rzetelnoci, dzia³alnoæ gospodarcz¹,
finansow¹ i organizacyjno  administracyjn¹ kontrolowanych jednostek, a w szczególnoci realizacjê uchwa³
Rady Gminy okrelaj¹cych podstawowe kierunki spo³eczno-gospodarczej dzia³alnoci gminy.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia na pimie Wójta
i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê stosowanie kontroli nie zapowiedzianych.
§ 13
1. Kontrolê przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
2 osób.
2. Cz³onkowie Komisji dzia³aj¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady.
3. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione:
 termin,
 nazwê kontrolowanej jednostki,
 zakres przeprowadzonej kontroli.
§ 14
Komisja uprawniona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej, wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z
jej dzia³alnoci¹,
2) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
3) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,
5) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
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§ 15
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹zany do
zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków
i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych Komisja
jest zobowi¹zana do przestrzegania:
 przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
 przepisów o postêpowaniu z informacjami niejawnymi w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, w tym
kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 16
Zadaniem Komisji, w zakresie przeprowadzanej kontroli jest:
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
Rozdzia³ V
Protoko³y kontroli
§ 17
1. Z przebiegu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ cz³onkowie dokonuj¹cy kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê okolicznoci maj¹ce wp³yw na
ocenê jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
 czas trwania kontroli,
 ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden otrzymuje kierownik jednostki
kontrolowanej, drugi egzemplarz  Wójt, trzeci egzemplarz  Przewodnicz¹cy Rady Gminy, czwarty  pozostaje w aktach Komisji.
Rozdzia³ VI
Wyniki kontroli
§ 18
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja kieruje do jednostki skontrolowanej oraz Wójta
wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski
w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci
i wyci¹gniêcie odpowiednich konsekwencji wobec osób
odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoci.
§ 19
1. Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane s¹ obowi¹zani w wyznaczo-

nym terminie zawiadomiæ Komisjê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.
2. W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ uzasadnione przyczyny ich niewykonania
i propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 20
W razie ujawnienia przestêpstwa lub wykroczenia, Komisja zawiadamia o powy¿szym organ nadrzêdny jednostki kontrolowanej i w miarê potrzeby organy cigania.
§ 21
1. Wyniki swoich ustaleñ Komisja przedk³ada Radzie
Gminy w formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
 jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 22
Obs³ugê techniczno-biurow¹ Komisji prowadzi pracownik do spraw obs³ugi Rady Gminy.
§ 23
Niniejszy regulamin zosta³ ustalony na podstawie
art. 18a ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2016
UCHWA£A Nr VII/55/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz
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. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z pón. zm.) Rada
Gminy 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 i utrzymania technicznego budynku oraz lokalu mieszkalnego za
wyj¹tkiem drobnych napraw obci¹¿aj¹cych najemcê,
koszty utrzymania wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania.
2. Najemca oprócz czynszu najmu jest obowi¹zany do
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uiszczania op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania,
a szczególnie op³at niezale¿nych od w³aciciela tj. op³at
za dostawê wody i energii elektrycznej, odbiór nieczystoci p³ynnych i sta³ych, w przypadkach  gdy u¿ytkownik 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 ustala
organ wykonawczy na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.
2. Czynsz, o którym mowa w pkt 1op³acaj¹ 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 rozumie siê 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 loggii, antresol, szaf i schowków w cianach,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.
§4
1. Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu socjalnego 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 stawkê czyn-

szu, wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y,
nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szaæ stawkê czynszu, je¿eli 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 lub rachunek bankowy Urzêdu Gminy,
z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y
inny termin i formê.
§7
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szaæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu, najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Traci moc uchwa³a Nr X/51/95 Rady Gminy w Czarnej
D¹brówce z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/55/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

CZYNNIKI RÓ¯NICUJ¥CE STAWKÊ BAZOW¥
CZYNNIKI PODWY¯SZAJ¥CE LUB OBNI¯AJ¥CE STAWKÊ CZYNSZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyposa¿enie
lokalu

Strefa
Stan techniczny

C.o. z centralnej kot³owni
Ciep³a z centralnej kot³owni
Brak ³azienki w lokalu
Brak w.c. w lokalu
Brak wody w lokalu
Brak kanalizacji
Miejscowoci: Czarna D¹brówka, Jasieñ, No¿yno
Pozosta³e miejscowoci
Lokal po kapitalnym remoncie lub w budynku wzniesionym po 1980 r.
Lokal w budynku przeznaczonym do kapitalnego remontu

Wartoæ w%
+
10
5
5
5
10
5
5
5
5
10
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2017
UCHWA£A Nr VIII/58/2003
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Jasieñ dla terenu zabudowy rekreacyjnej w miejscowoci Otnoga (Dzia³ka
nr 85/18).
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) , realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy
Czarna D¹brówka nr XXVIII/171/2000 z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Jasieñ w miejscowoci Otnoga (Dzia³ka nr 85/18).
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony
w miejscowoci Otnoga, który zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
terenu okrelonego w obowi¹zuj¹cym planie jako funkcja rolna (przed zmian¹ planu), na cele funkcji rekreacyjnej (po zmianie planu).
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy
terenu i kszta³towania architektury
§2
1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu zabudowy rekreacyjnej (UT):
a) podstawowa funkcja terenu: turystyczno-rekreacyjna  zabudowa letniskowa,
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy w ramach terenu oznaczonego symbolem UT i z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy (NLZ) 5 m od istniej¹cych dróg oraz normatywnych odleg³oci od granic dzia³ek s¹siednich,
c) dopuszcza siê realizacjê domku letniskowego oraz
towarzysz¹cej zabudowy gospodarczej (wraz
z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architektury),
d) budynek letniskowy  parterowy z poddaszem u¿ytkowym lub nieu¿ytkowym, z dachem dwu- lub wielospadowym o nachyleniu symetrycznym wzglêdem
siebie i nachyleniu po³aci od 300 do 450. Ca³kowita
wysokoæ nie mo¿e przekraczaæ 7,5 m. Pokrycie
dachu dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym (zalecane pokrycie dachówk¹ bitumiczn¹),
e) zabudowa powinna siê wpisywaæ kolorystyk¹ w sposób niekontrastuj¹cy z otoczeniem, na wiêkszych
p³aszczyznach budynków nale¿y unikaæ stosowania
koloru bia³ego oraz jaskrawych barw.

f) dojazd z drogi publicznej gminnej stanowi¹cej dzia³kê
nr 87 (poprzez drogê dojazdow¹ prywatn¹ stanowi¹c¹ dzia³kê 83/3) lub alternatywnie z drogi publicznej gminnej.
2. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu lenego (Ls):
a) ochrona i adaptacja istniej¹cego zadrzewienia.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
§3
W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Rokity
 K³osy, rozbudowanego o sieæ na trasie K³osy  Otnoga,
b) odprowadzenie cieków bytowych do zbiornika bezodp³ywowego i wywóz na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków,
c) odprowadzenie wód deszczowych na w³asny teren
z zachowaniem naturalnego kierunku odp³ywu wód,
d) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a ciep³a
z preferencj¹ wykorzystania do spalania tzw. paliw ekologicznych (olej opa³owy, gaz p³ynny, drewno itp.),
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywóz na sk³adowisko odpadów,
f) adaptacjê istniej¹cego przy³¹cza elektroenergetycznego na dzia³ce nr 85/18. Zasilanie w energiê elektryczn¹
zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A. Rejon Dystrybucji w Bytowie.
Przewiduje siê adaptacjê przebiegaj¹cej przez teren
dzia³ki napowietrznej linii energetycznej n/n,
g) pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej na warunkach
technicznych, które nale¿y uzyskaæ w Rejonie Telekomunikacyjnym Telekomunikacji Polskiej S.A. Bytów.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
ochrony gruntów rolnych i lenych
§4
1. Zmiana planu obejmuje grunty rolne pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,1450 ha (Ps V) oraz lasy
i grunty lene o powierzchni 0,0438 ha (Ls IV).
2. Grunty rolne nie wymagaj¹ uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze. Zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze (o pow. 0,1450 ha)
nastêpuje w drodze uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Jasieñ. Wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych
klas V wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego nie wymaga decyzji o wy³¹czeniu z produkcji rolniczej i naliczeniu z tego tytu³u op³at.
3. W stosunku do lasów i gruntów lenych przewiduje siê
utrzymanie dotychczasowej funkcji oraz ochronê istniej¹cego zadrzewienia.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Dopuszczalny poziom ha³asu dla terenu oznaczonego
symbolem UT nie powinien przekraczaæ wartoci usta-
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lonych dla terenów zabudowy wypoczynkowo-rekreacyjnej poza miastem.
2. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
3. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie projektu
budowlanego wymagane jest sporz¹dzenie badañ geotechnicznych pod³o¿a (w trybie prawa geologicznego
i górniczego).
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y) trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Jasieñ  uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXVIII/152/93 Rady Gminy w Czarnej
D¹brówce z dnia 30 wrzenia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 19, poz. 134 z dnia 27 maja 1994 r.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czarna D¹brówka.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Czarna D¹brówka
£. Klêczek

terenów Lasów Pañstwowych po³o¿onych po obu stronach rzeki £upawy w miejscowoci Kozin.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ tereny, które zosta³y
okrelone numerami od 1 do 10 na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
w/w terenów na cele funkcji nieu¿ytków.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zagospodarowania terenu
§2
1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem N:
a) funkcja podstawowa  nieu¿ytki.
W stanie istniej¹cym grunty lene w u¿ytkowaniu
Lasów Pañstwowych zlokalizowane na terenach
o wysokim poziomie wód gruntowych.
Zak³adane podtopienie tych terenów w zwi¹zku
z projektowanym piêtrzeniem wód rzeki £upawy dla
potrzeb gospodarstwa rybackiego, ma³ej elektrowni i retencji wodnej w miejscowoci Kozin (podwy¿szeniem o 0,6 m dotychczasowego piêtrzenia wód
rzeki £upawy na jazie w Kozinie  z 107,20 m npm
do rzêdnej 107,80 m npm).
Ochrona istniej¹cego drzewostanu z naturaln¹ sukcesj¹ zbiorowisk rolinnych.
Obowi¹zuje zakaz zabudowy terenów oznaczonych
symbolem N.
b) ustalenia szczegó³owe dla wyodrêbnionych jednostek urbanistycznych:
Symbol
ustaleñ
planu
1N

2018

2N

UCHWA£A Nr VIII/59/2003
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 30 maja 2003 r.

3N

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka dla terenu
piêtrzenia wód rzeki £upawy w miejscowoci Kozin.

5N

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) , realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy
Czarna D¹brówka nr XLI/262/2002 z dnia 28 grudnia
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czarna D¹brówka, Rada Gminy Czarna D¹brówka
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka dla

4N

6N
7N
8N
9N
10 N

Ustalenia planu
Powierzchnia terenu – 0,1784 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,8143 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,1213 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,1703 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,1214 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,5989 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,4404 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,1600 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,4800 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.
Powierzchnia terenu – 0,7800 ha
Funkcja terenu - nieu¿ytek.

Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych
§3
1. Zmiana planu obejmuje grunty lene stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa i pozostaj¹ce w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych Nadlenictwa Cewice i £upawa
o powierzchni 3,8650 ha (Ls).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2018, 2019

 5328 

2. Na zmianê przeznaczenia gruntów lenych na cele nielene uzyskano zgodê Ministra rodowiska nr ZS 
2120/6/2002 z dnia 21 marca 2001 r.
3. Wy³¹czenie z produkcji gruntów lenych w Nadlenictwie Cewice wymaga decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku zezwalaj¹cej na
takie wy³¹czenie (wraz z okreleniem obowi¹zków zwi¹zanych z wy³¹czeniem).
4. Wy³¹czenie z produkcji gruntów lenych w Nadlenictwie £upawa wymaga decyzji Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinku zezwalaj¹cej na takie wy³¹czenie (wraz z okreleniem obowi¹zków zwi¹zanych z wy³¹czeniem).
Rozdzia³ 4
Inne ustalenia
§4
1. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
2. Wykonanie piêtrzenia wody rzeki £upawy wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i uzgodnienia
z zarz¹dc¹ rzeki tj. Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku.
3. Pozbawienie lasu dotychczasowego charakteru lasu
ochronnego wymaga uzyskania decyzji Ministra Ochrony rodowiska (na wniosek Dyrektora Generalnego,
zaopiniowany przez Radê Gminy Czarna D¹brówka).
Rozdzia³ 5
Przepisy koñcowe
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§6
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y) trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka 
uchwalonego Uchwa³¹ Nr 104/84 Gminnej Rady Narodowej w Czarnej D¹brówce z dnia 22 marca 1984 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2 z dnia 18 lutego 1991 r.).
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czarna D¹brówka.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Czarna D¹brówka
£. Klêczek

2019
UCHWA£A Nr IX/73/2003
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla fragmentu wsi Sucumin  dz.
geod. 110/1-110/6 wraz z terenem obs³ugi komunikacyjnej w gminie Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139 z pón. zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy Starogard Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sucumin obejmuj¹cego
dz. geod. 110/1-110/6 wraz z terenem obs³ugi komunikacyjnej, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Starogard Gdañski uchwalonego Uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91 z dnia 20 wrzenia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 16 padziernika
1991 r. poz. 129, z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planuza³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu ci¹g pieszo-rowerowy,
 tymczasowy zjazd z drogi krajowej- do likwidacji po
realizacji rozwi¹zania docelowego,
 istniej¹ca linia energetyczna wysokich napiêæ wraz
ze stref¹ ochronna tej linii,
 istniej¹ce drzewa  do zachowania i ochrony, o ile
nie koliduj¹ z wjazdem,
 oznaczenia literowe wydzielonych terenów, dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.

 5329 

Poz. 2019
§3

1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy max 1,5 m czêci
budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic
i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t,
mienia i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz
np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni,
generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
4) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
5) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego 
najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y   Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE U, P
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy produkcyjnej, funkcji gospodarczych, rzemios³a lub us³ug komercyjnych
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu oraz towarzysz¹ca funkcji podstawowej zabudowa mieszkaniowa
 funkcja wykluczona  funkcje us³ugowe chronione
z zakresu us³ug owiaty i opieki spo³ecznej, rekreacji i wypoczynku; wykluczone tak¿e funkcje kwalifikowane jako przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w rozumieniu przepisów szczególnych
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  40 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22,
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  70%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  20%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cymi terenami rolnymi wymóg realizacji pasa wielopiêtrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokoci min. 5 m  jak na rysunku planu
 wymóg utwardzenia terenów komunikacyjnych,
a tak¿e ewentualnych placów sk³adowych, manewrowych i magazynowych
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cych linii energetycznych wysokich napiêæ wraz z ich stref¹ ochronn¹; w pasie oznaczonym na rysunku planu (za³. nr 1 do niniejszej
uchwa³y) jako strefa ochronna linii energetycznej
110kV wyklucza siê sytuowanie zabudowy oraz
drzew, sposób zagospodarowania na etapie projektowania budowlanego wymaga uzgodnienia z w³acicielem lub u¿ytkownikiem linii
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane, pod warunkiem ¿e pow. wydzielonej dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 2500 m2, dojazdy od strony drogi wewnêtrznej KDX
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek na potrzeby jednego
inwestora
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  15 m
 nie ustala siê wymaganej formy dachów
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ sharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³ zabudowy
 w przypadku lokalizacji zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej nr 22, budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
i innymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora lub
jego nastêpców prawnych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi  oznaczonej na rys. planu
symbolem KD lub wewnêtrznej drogi dojazdowejpieszo-jezdnej KDX
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce 
dla pracowników oraz dla klientów, stosownie do
programu u¿ytkowego oraz funkcji, w iloci min. 5
mp dla samochodów osobowych, dla samochodów
ciê¿arowych  stosownie do zak³adanego programu u¿ytkowego
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany lokalny uk³ad kanalizacji sanitarnej, do
projektowanej kanalizacji sanitarnej wiejskiej
(z oczyszczalni¹ cieków we wsi Sucumin i odprowadzeniem cieków oczyszczonych do rzeki Smeli); dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji
projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  groma-
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dzenie cieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach
bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony
rodowiska, pod warunkiem zapewnienia odbioru
i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np.
miejskiej Starogardu Gdañskiego; cieki technologiczne  zagospodarowaæ zgodnie z wymogami
przepisów szczególnych.
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce, z terenów utwardzonych, dróg, dojazdów,
parkingów, utwardzonych placów nale¿y podczyciæ
w separatorach i oczyszczalnikach przed wprowadzeniem do odbiornika, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ wymagaæ bêdzie
budowy stacji transformatorowej z lini¹ zasilaj¹c¹
i rozdzielcz¹; w zale¿noci od op³acalnoci inwestycji elektroenergetycznej mo¿liwa jest czêciowa odp³atnoæ przez zainteresowanych inwestorów.
 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez Urz¹d
Gminy; ew. odpady poprodukcyjne i uci¹¿liwe zagospodarowaæ zgodnie z wymogami przepisów
szczególnych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 ewentualna uci¹¿liwoæ dla otoczenia* prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu, do którego inwestor ma tytu³
prawny
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki
techniczne zabezpieczaj¹ce przed ewentualnym
szkodliwym oddzia³ywaniem z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KG/KGP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga g³ówna, docelowo- g³ówna ruchu
przyspieszonego; obecna droga krajowa nr 22
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu  za³. nr 1
 wskazany na rysunku planu  za³. nr 1 zjazd jest rozwi¹zaniem tymczasowym, do likwidacji po realizacji rozwi¹zania docelowego- obs³ugi komunikacyjnej obszarów przyleg³ych od po³udnia do drogi krajowej poprzez drogê dojazdow¹ publiczn¹, serwisow¹  KD; zjazd publiczny wyposa¿ony w pasy ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo i lewo
z drogi krajowej nr 22 projektowaæ  na warunkach
i w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi; etapowanie inwestycji za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
 zakaz bezporednich zjazdów z drogi na tereny przyleg³e, za wyj¹tkiem wskazanego zjazdu tymczasowego
 wymóg ochrony i zachowania istniej¹cego w liniach
rozgraniczaj¹cych drzewostanu, usuniêcie drzew jedynie w wypadku kolizji z planowanym zjazdem
z drogi lub w przypadku, gdy drzewa stanowi¹ zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu; na usuniecie drzew
wymagana jest zgoda Woj. Konserwatora Przyrody

 w liniach rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê sytuowanie obiektów budowlanych zwi¹zanych z wykonywaniem prawa zarz¹du drogi wyra¿onego w art. 22
ust. 2 ustawy o drogach publicznych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, serwisowa, publiczna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  minimum
15 m, jak na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie, wymagane w urz¹dzeniu terenu zrealizowanie ciagu
pieszo-rowerowego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, parkingów oraz zieleni towarzysz¹cej
 teren pomiêdzy planowan¹ jezdni¹ a drog¹ krajowa
nr 22 zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazow¹; zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych, bêd¹cych obiektami budowlanymi
(zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami) w terenie
niezabudowanym w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m.
od krawêdzi docelowej jezdni drogi krajowej nr 22
 w zagospodarowaniu i urz¹dzaniu terenu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cego kabla telekomunikacyjnego m/m.; zamierzenia inwestycyjne i prace koliduj¹ce z istniej¹cym kablem wymagaja uzgodnienia z
Oddzia³em Utrzymania Linii Kablowych w Toruniu
Orodka Sieci Dalekosiê¿nych w Gdañsku Telekomunikacji Polskiej SA oraz istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w110
 teren dla realizacji celu publicznego  droga obs³uguj¹ca tereny przyleg³e
 teren tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 22
wskazany na rysunku planu  za³. nr 1 wy³¹cznie
jako tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KDX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, ci¹g pieszo-jezdny, droga wewnêtrzna z zatok¹ do zawracania
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  minimum
10 m, jak na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie, dopuszcza siê zastosowanie rozwi¹zañ technicznych
bez wydzielania jezdni
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, parkingów oraz zieleni towarzysz¹cej
 teren dla obs³ugi komunikacyjnej terenów przyleg³ych
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 15%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Starogard Gdañski.
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2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starogardzie Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Starogard Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.

§7

§ 5

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski uchwalony
Uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91
z dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991, Nr 18,
poz. 129 z pón. zm.).

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 a zawarte w § 6-8 niniejszej
Uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnicach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4) Powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona lecz pokryta
warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub rolinnoci¹ urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2020
UCHWA£A Nr IX/91/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemys³ przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemys³ przy ulicy Kolejowej w
Chojnicach w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan o którym mowa w § 1 obejmuje teren dzia³ki nr
594/7 po³o¿onej w rejonie ulicy Kolejowej, Ustronnej i Tucholskiej w Chojnicach oraz czêæ dzia³ki nr 594/10 stanowi¹cej czêæ ulicy Ustronnej.

Przedmiotem ustaleñ planu o którym mowa w § 1 s¹:
1) teren przemys³u oznaczony na rysunku planu symbolem P,
2) teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KD, przeznaczony na realizacjê celów publicznych.
§ 4

Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§ 6
1. Wyznacza siê teren pod przemys³ oznaczony na rysunku planu symbolem 1P.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) obiekty produkcyjne i magazynowe wraz z zapleczem socjalnym i ew. us³ugowym towarzysz¹cym
funkcji podstawowej,
2) us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane nie zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
3) dzia³alnoæ produkcyjn¹ która musi mieæ charakter
nieuci¹¿liwy dla mieszkañców s¹siednich dzia³ek,
tzn., ¿e ewentualna uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie
mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub
dzia³ek do których inwestor posiada tytu³ prawny.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady kszta³towania formy architektonicznej budynków:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
2) linie zabudowy nie mog¹ wykraczaæ w stronê ulic
poza linie wyznaczone na rysunku planu (z wyj¹tkiem takich elementów jak np. schody zewnêtrzne,
zejcia, zjazdy, wykusze, okapy itp.),
3) zaleca siê projektowan¹ zabudowê architektonicznie wkomponowaæ w tereny s¹siedniej zabudowy
(mieszkaniowej i us³ugowej).
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 nale¿y:
1) pozostawiæ powierzchniê biologicznie czynn¹ min.
20% powierzchni terenu,
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2) nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów
osobowych (pracowników oraz klientów) oraz samochodów ciê¿arowych  w iloci wynikaj¹cej z zak³adanego programu u¿ytkowego,
3) zastosowaæ pas wielopiêtrowej zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 5,0 m, wzd³u¿ granicy s¹siaduj¹cej z zabudow¹ siedliskow¹ (dzia³ka nr 594/5).
4) uwzglêdniæ wymagania w zakresie obrony cywilnej tzn
w zale¿noci od potrzeb (po uzgodnieniu z Wydzia³em
Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw
Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku) nale¿y:
a) przewidzieæ lokalizacjê schronu lub ukryæ,
b) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
c) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne (natryski, ³anie pracownicze), punkty us³ugowe
(np. pralnie), myjnie projektowaæ z uwzglêdnieniem
przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych
(PZSan),Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkty
Odka¿ania Transportu (POT),
d) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wody  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
e) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania,
5) uzgodniæ z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich parametry
skrzy¿owania (2 KD) ul. Ustronnej z ul. Kolejow¹ i ul. Tucholsk¹ (uciliæ przebieg linii rozgraniczaj¹cej pomiêdzy terenem 1 P a 2 KD) na etapie sporz¹dzania projektu zagospodarowania terenu 1 P przy opracowywaniu projektu budowlanego inwestycji.

4. Ogrzewanie z zastosowaniem paliw ekologicznych (np.
energia elektryczna, ogrzewanie gazowe lub olejowe).
5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ nn
z istniej¹cej stacji transformatorowej po jej dostosowaniu do zwiêkszonego poboru mocy.
6. Usuwanie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup
asortymentowych winno byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo  nale¿y wyznaczyæ
miejsce do gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub utylizacji.
7. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych powinny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach oraz odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku mo¿liwoci doprowadzenia do miejskiej kanalizacji deszczowej wody opadowe po stosownym
podczyszczeniu doprowadziæ do odbiornika lub gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada
tytu³ prawny.
8. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.

Wyznacza siê teren komunikacji (przeznaczony na poszerzenie istniej¹cych ulic oraz powiêkszenie skrzy¿owania) oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KD o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,
b) jezdnia szerokoci 5,0 m,
c) chodniki obustronne, o szerokoci po 2,0 m,
d) liczba zjazdów nieograniczona  poza obszarem
skrzy¿owania z ulic¹ Tucholsk¹-Kolejow¹,
e) skrzy¿owanie tymczasowe do czasu wykonania ulicy oznaczonej symbolem 43 KZ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pomiêdzy
ulicami Ustronn¹ i Tucholsk¹ (zatwierdzonym
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI/412/98
z dnia 17 czerwca1998 r.)  po wykonaniu ulicy 43 KZ
ulica Ustronna zakoñczona od strony ulicy Kolejowej placem do zawracania.
Rozdzia³ 3
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej
§ 8
1. Zaopatrzenie w wodê projektowanych obiektów z miejskiej sieci wodoci¹gowej na zasadach ustalonych przez
zarz¹dcê sieci.
2. Odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej.
3. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach
ustalonych przez zarz¹dcê sieci.

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 9
Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10

§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

2021
UCHWA£A Nr 51/VII/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkó³ podstawowych
i publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski:
1. Gimnazjum Nr 1  Nowy Dwór Gdañski ul. Szkolna 3.
2. Gimnazjum Publiczne  Kmiecin.
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3. Gimnazjum Publiczne  Marzêcino.
4. Szko³a Podstawowa Nr 1  Nowy Dwór Gdañski
ul. 3 -go Maja 5.
5. Szko³a Podstawowa Nr 2  Nowy Dwór Gdañski
ul. Mickiewicza 10.
6. Szko³a Podstawowa  Jazowa.
7. Szko³a Podstawowa  Kmiecin.
8. Szko³a Podstawowa  Lubieszewo
9. Szko³a Podstawowa  Marzêcino.
10. Szko³a Podstawowa  Wierciny.

wsie: Kêpiny Ma³e, Marzêcino, Nowinki, Orliniec,
Os³onka, Stobno, Wê¿owiec, Kêpki.
10. Dla Szko³y Podstawowej Wierciny:
wsie: Jazowa II, Rakowo, Wierciny.

§2

§4

Ustala siê nastêpuj¹ce obwody szkolne:
1. Dla Gimnazjum Nr 1 Nowy Dwór Gdañski, ul. Szkolna 3:
miasto: Nowy Dwór Gdañski,
wsie: Gozdawa, Powale, Piotrowo, Ryki, Starocin, ¯elichowo, Cyganek, Cyganka, Marynowy, Mirówko, Myszewko, Myszkowo, Or³owo, Rychnowy, Lubieszewo,Lubieszewo I, Lubieszynek II, Or³ówko, Stawiec,
Tuja.
2. Dla Gimnazjum Publicznego Kmiecin:
wsie: Jazowa, Jazowa II, Kmiecin, Rakowe Pole, Rakowiska, Rakowo, Ró¿ewo, Solnica, Wierciny.
3. Dla Gimnazjum Publicznego Marzêcino:
wsie: Kêpiny Ma³e, Kêpki, Marzêcino, Nowinki, Orliniec, Os³onka, Stobno, Wê¿owiec.
4. Dla Szko³y Podstawowej Nr 1 Nowy Dwór Gdañski,
ul. 3-go Maja 5:
ulice: Chrobrego, Drzyma³y, Konopnickiej, 3 -go Maja,
Makowa, Morska 2, 4, 4a, Morska 5-20, Osiedle Kardyna³a S.Wyszyñskiego, Orzeszkowej, Reja, Starociñska,
Tczewska, Wa³owa, Warszawska 1-5, Willowa.
wsie: Gozdawa, Piotrowo, Powale, Ryki, Starocin oraz
Marynowy (uczniowie klas IV-VI), Rychnowy (kl. IV-VI),
Myszewko (kl. IV-VI), Myszkowo (kl. IV-VI).
5. Dla Szko³y Podstawowej Nr 2 Nowy Dwór Gdañski,
ul. Mickiewicza 10:
ulice: Asnyka, Ba³tycka, Broniewskiego, Boczna,
Brzask, Bursztynowa, Cicha, D¹browskiego, D³uga,
Dworcowa, Gdañska, Iwaszkiewicza, Jantarowa, Jasna,
Kana³owa, Kolejowa, Kopernika, Kociuszki, Krasiñskiego, Krótka, Kwiatowa, £¹kowa, Mleczna, Mickiewicza,
Morska 21-97, Nasienna, Nowa, Obroñców Westerplatte, Okopowa, Plac Wolnoci, Portowa, Podmiejska, Robotnicza, Rynek, Sadowa, Sienkiewicza, Sikorskiego,
S³oneczna, S³owackiego, So³dka, Towarowa, Traugutta, Urocz, Warszawska od nr 6 do koñca, W¹ska Wejhera, Weso³a, Wiejska, Zagonowa, Zau³ek, Zielona, ¯eromskiego,
wsie: Cyganek, Cyganka, Mirówko, Or³owo, ¯elichowo
6. Dla Szko³y Podstawowej Jazowa:
wie: Jazowa.
7. Dla Szko³y Podstawowej Kmiecin:
wsie: Kmiecin, Rakowe Pole, Rakowiska, Solnica, Ró¿ewo.
8. Dla Szko³y Podstawowej Lubieszewo:
wsie: Lubieszewo, Lubieszewo I, Lubieszynek II, Or³owo, Stawiec, Tuja oraz Marynowy (uczniowie klas I-III),Rychnowy (kl. I-III), Myszewko (kl. I-III), Myszkowo
(kl. I-III).
9. Dla Szko³y Podstawowej Marzêcino:

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.

§3
Traci moc uchwa³a Nr 241/XXIX/2001 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkó³ podstawowych
i publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2003 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba

2022
UCHWA£A Nr 56/VII/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Trac¹ moc Uchwa³y Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdañskim:
Nr 113/XVII/96 z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski
oraz Nr 146/XXI/96 z dnia 30 wrzenia 1996 r.; Nr 205/
XXXI/97 z dnia 27 czerwca 1997 r.; Nr 65/X/99 z dnia 28
czerwca 1999 r.; Nr 111/XV/99 z dnia 13 grudnia 1999 r.;
Nr 207/XXV/2000 z dnia 28 listopada 2000 r.; Nr 279/
XXXIII/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w
Statucie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 56/VII/2003
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 24 czerwca 2003 r.

3)
4)
5)
6)

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1

§6

Statut okrela:
ustrój Gminy Nowy Dwór Gdañski,
zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim, komisji Rady Miejskiej,
tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdañski,
zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim,
zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy oraz korzystania z nich.
§2

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

§5
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Nowodworskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 213 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji  inne jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

STATUT
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAÑSKI

1)
2)

Poz. 2022
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Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê
Nowy Dwór Gdañski,
Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Nowym Dworze Gdañskim,
radnym  nale¿y przez to rozumieæ radnego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim,
komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim,
Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim,
Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski,
Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdañskim,
Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Nowy
Dwór Gdañski.
Rozdzia³ II. Gmina
§3

1. Gmina Nowy Dwór Gdañski jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla
organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Mieszkañcy Gminy stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹ realizuj¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez
udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
Gmina Nowy Dwór Gdañski obejmuje terytorium, które sk³ada siê z Miasta Nowy Dwór Gdañski oraz 22 so³ectw: Gozdawa, Jazowa, Kêpiny Ma³e, Kmiecin, Lubieszewo, Marynowy, Marzêcino, Myszewko, Orliniec, Or³owo, Powalina, Rakowiska, Rakowo, Rychnowo ¯u³awskie, Solnica, Starocin, Stawiec, Stobna, Tuja, Wierciny,
¯elichowo.

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne: wymienione w za³¹czniku Nr 2
do Statutu.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§7
1. Herb, Flaga Miasta ustanowione zosta³y odrêbn¹
Uchwa³¹ Nr 139/XX/96 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 1996 r.
2. Hymn Miasta stanowi za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
§8
Pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest pieczêæ zawieraj¹ca
porodku herb Miasta.
§9
Siedzib¹ organów Gminy jest Miasto Nowy Dwór
Gdañski.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§ 10
1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz 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.
§ 11
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 10 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
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2. Granice so³ectw nanosi siê na mapê stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
3. Wykaz so³ectw stanowi za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
§ 12
Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 13
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. Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany ka¿dorazowo do
zawiadamiania o sesji Rady przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych w sposób zwyczajowo przyjêty na takich samych zasadach
jak radnych.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. Cele, zadania Gminy oraz ich realizacja

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e Rady i dorane do okrelonych zadañ
powo³ywane odrêbn¹ uchwa³¹,
§ 21
Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje i nadzoruje pracê
Rady oraz prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 14

§ 23

Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.

Rozdzia³ V. W³adze Gminy

Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad porz¹dkiem obrad,
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.

§ 16

§ 24

Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów Gminy.

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.

§ 15
Dla realizacji celu okrelonego w § 14 Statutu Gmina
wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone przez administracjê rz¹dow¹.

§ 17
1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy s¹ Rada Miejska i Burmistrz Miasta
i Gminy.
Rozdzia³ VI. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 18
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 19

§ 25
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 23 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 26

1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

§ 20

§ 27

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,

1. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2022
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2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie
wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy starszy
wiekiem.
§ 28
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do
kolejnych Wiceprzewodnicz¹cych § 26 stosuje siê odpowiednio.
§ 29
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.
§ 30
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ VII. Zasady
i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 31
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 32
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 33
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej
decyzji. Rada rozpoznaje odwo³anie na najbli¿szej sesji.
2. Zasady kontroli
§ 34
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,

 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 35
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.
§ 36
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
3. Rada okrela czas trwania kontroli wymienionych
w § 35.
§ 37
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 38
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 § 34 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.
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3. Tryb kontroli
§ 39

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. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na
ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 40
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 41
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
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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.
§ 42
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 43
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 wyniki 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.
§ 44
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.
§ 45
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.
§ 46
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.
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Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 47
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia 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.
§ 48
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia 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.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 49
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 wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 4 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 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.
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.
§ 50
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo-

ci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 51
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 52
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.
§ 53
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.
Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Rady
1. Komisje Rady
§ 54
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.
§ 55
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 56
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.
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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
§ 57
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

3.
4.

§ 58

5.

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

6.

§ 59
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.
§ 60
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Sesje Rady
§ 61
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,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 62
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
3. Przygotowanie sesji
§ 63
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

7.
8.
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1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
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.
Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek
o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 64

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Miasta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
4. Przebieg sesji
§ 65
Burmistrz Miasta obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 66
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 67
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 68
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub
koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania
dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane
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przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 69
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 62 ust. 2.
§ 70
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.
§ 71
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.
§ 72
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram..... sesjê
Rady...........
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 73
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 74
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach
podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza Miasta
w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania
uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 75
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 74 pkt 3 sk³ada Burmistrz Miasta lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 76
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza
Miasta.
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 Burmistrz Miasta
lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego
przez Burmistrza Miasta.
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.
§ 77
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ ustnie w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 76 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 78
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.
§ 79
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.
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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.
§ 80
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 81
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.
§ 82
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.
§ 83
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 84
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady
.
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.
§ 85
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
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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.
§ 86
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym sesja siê odbywa.
§ 87
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza
Miasta 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 § 74 pkt 1.
§ 88
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 89
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.
§ 90
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.
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2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
Miasta 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.
§ 91
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy (Miasta) w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym
Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
5. Uchwa³y
§ 92
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 61 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 61
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 93
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada 1/4 ustawowego
sk³adu Rady oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.
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. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 94
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 95
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
6. Procedura g³osowania
§ 96
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 97
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.
§ 98
1. 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.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza
je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kandydatów na listê wyborcz¹ wpisuje siê wg kolejnoci. Przed wpisaniem na listê kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
4. W przypadku zg³oszenia przynajmniej dwóch kandydatów, g³osuj¹cy za danym kandydatem pozostawia na karcie do g³osowania nie skrelone nazwisko
kandydata. Skrelenie nazwiska kandydata na karcie
do g³osowania oznacza g³osowanie przeciw temu kandydatowi.
5. G³os bêdzie uznany za niewa¿ny, je¿eli:
a) karta wyborcza zostanie oddana bez skreleñ,
b) zosta³a przez g³osuj¹cego przekrelona,
c) zosta³a przez g³osuj¹cego zniszczona,
d) nie jest opieczêtowana pieczêci¹ Rady Miejskiej.
6. Przy skreleniu wszystkich kandydatów g³os jest wa¿ny bez wskazania kandydata.
7. Komisja skrutacyjna ustala liczbê g³osów wa¿nych,
niewa¿nych i oddanych na poszczególnych kandydatów.
8. Ze swoich prac komisja sporz¹dza protokó³, który zawiera:
1) liczbê osób uprawnionych do g³osowania,
2) liczbê osób obecnych w momencie g³osowania,
3) liczbê g³osów oddanych,
4) liczbê g³osów wa¿nych oddanych,
5) liczbê g³osów niewa¿nych,
6) liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
7) nazwisko osoby wybranej na funkcjê oraz liczbê
uzyskanych g³osów Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej przekazuje protokó³ z wyborów prowadz¹cemu obrady.
9. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
10. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
11. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 99
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
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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. G³osowanie w sprawie
wyboru jednej z kilku osób odbywa siê wg kolejnoci
alfabetycznej.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

dzi 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.

§ 100

7. 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 poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 100 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 103

§ 101
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.
§ 102
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przecho-

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.
§ 104
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 105
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek
samorz¹du terytorialnego
§ 106
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.
§ 107
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.
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Rozdzia³ IX. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 108

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 109
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 111
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej liczby okrelonej
w § 109 ust. 1.
§ 112
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 113
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 114
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 115
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz Miasta obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ X. Tryb pracy Burmistrza Miasta
§ 116
Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
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3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 117
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady
§ 118
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na ich
posiedzenie.
§ 119
Zastêpca Burmistrza Miasta przejmuje wykonywanie
zadañ i kompetencji okrelonych w § 116  § 118 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza Miasta.
Rozdzia³ XI. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji,
Burmistrza
§ 120
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§ 121
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 122
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady (innej komórce Urzêdu Gminy
zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady), w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza Miasta oraz
Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym
Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 123
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 i 122 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 124
Uprawnienia okrelone w § 121 i 122 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
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Poz. 2022, 2023, 2024
Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe
§ 125

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

W sprawach nieuregulowanych Statutem maj¹ zastosowanie przepisy ustaw.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

§ 126
Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

2023
UCHWA£A Nr IX/72/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Bytów stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXXIII/252/2001 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Bytów, w za³¹czniku Nr 5 do Statutu Gminy Bytów
§ 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7.1. Na ka¿dej sesji przewiduje siê zg³oszenie interpelacji przez radnych.
2. Radni sk³adaj¹ interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Gminy.
3. Interpelacja powinna byæ sformu³owana w sposób jasny i zwiêz³y, w formie zapytania.
4. Interpelacje mo¿na sk³adaæ na pimie Przewodnicz¹cemu Rady, bezporednio przed rozpoczêciem
sesji Rady. Powinny one zawieraæ przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce z niej zapytania.
5. Dla usprawnienia obrad sesji Rady, ogranicza siê
do piêciu minut czas na zg³aszanie interpelacji bezporednio na sesji Rady, przez poszczególnego
radnego.
6. Na sesji, Przewodnicz¹cy Rady informuje Radê
o treci interpelacji zg³oszonych w trybie ust. 4.
7. W miarê mo¿liwoci, a zw³aszcza w zale¿noci od
charakteru spraw zwi¹zanych i bêd¹cych przedmiotem interpelacji, burmistrz lub wyznaczone
przez niego osoby udzielaj¹ na nie odpowiedzi niezw³ocznie lub pod koniec sesji. W przypadku niemo¿noci udzielenia odpowiedzi ustnej, wyjanienie wino byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dni
licz¹c od dnia ich z³o¿enia. Radny mo¿e ¿¹daæ,
aby odpowied by³a przedmiotem obrad Rady.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

2024
UCHWA£A Nr IX/84/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 lipca 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkañcami Gminy Pelplin.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) po zasiêgniêciu opinii Komisji
Statutowej Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Konsultacje z mieszkañcami Gminy Pelplin, zwane dalej konsultacjami przeprowadza siê, gdy tak stanowi
ustawa, uchwa³a rady miejskiej lub zarz¹dzenie burmistrza.
2. Konsultacje dotycz¹ ca³ego terytorium Gminy lub jej
czêci.
3. Konsultacje przeprowadza siê z inicjatywy organów
Gminy dzia³aj¹cych w zakresie swych kompetencji.
Rozdzia³ II
Konsultacje z mieszkañcami wsi
§2
1. Konsultacje przeprowadza siê w so³ectwach na zebraniu wiejskim.
2. Rada mo¿e postanowiæ o wi¹¿¹cym charakterze opinii
zebrania wiejskiego, w przypadku gdy konsultacje przeprowadzane s¹ z jej inicjatywy oraz dotycz¹ mieszkañców jednej wsi, z zastrze¿eniem ust. 4 § 3
§3
1. Opinia zebrania wiejskiego zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w formie uchwa³y.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, nie podlega kontroli
w trybie przewidzianym w przepisach statutu so³ectwa.
3. Prawomocnoæ obrad zebrania wiejskiego ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów statutu so³ectwa o wyborze so³tysa.
4. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 3,
przeprowadza siê ponowne konsultacje, nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego.
5. Obrady zwo³anego ponownie zebrania wiejskiego s¹
prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych
w nim sta³ych mieszkañców wsi upowa¿nionych do
g³osowania.
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§4
1. Organizatorem konsultacji przeprowadzanych z mocy
ustawy jest burmistrz, natomiast w innych sprawach
odpowiednio rada lub burmistrz.
2. Organizator w formie obwieszczenia, zawiadamia
mieszkañców Gminy o zamiarze przeprowadzenia konsultacji nie wczeniej ni¿ na 14 dni przed proponowanym terminem zebrania wiejskiego, w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Organizator wystêpuj¹c do so³tysa o zwo³anie zebrania wiejskiego dorêcza mu dokumenty dotycz¹ce
przedmiotu konsultacji.
4. W zebraniu wiejskim zwo³anym w celu przeprowadzenia konsultacji uczestniczy przedstawiciel organizatora.
5. So³tys dorêcza organizatorowi odpis uchwa³y, o której
mowa w ust. 1 § 2, w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
6. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania wiejskiego
maj¹ zastosowanie przepisy statutu so³ectwa o zwo³aniu zebrania wiejskiego przez burmistrza.
Rozdzia³ III
Konsultacje z mieszkañcami miasta

zastosowanie maj¹ przepisy § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, 4 i 5
oraz § 4 ust 2 i 5.
§6
Obrady zebrania mieszkañców s¹ prawomocne, gdy
wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% sta³ych mieszkañców miasta uprawnionych do g³osowania.
§7
1. Organizatorem konsultacji jest burmistrz.
2. Burmistrz zwo³uj¹c zebranie mieszkañców og³asza proponowany porz¹dek obrad oraz wyznacza swego
przedstawiciela, który uczestniczy w obradach.
3. Zebraniu mieszkañców przewodniczy radny wybrany
we w³aciwym obwodzie wskazanym przez radê.
4. Burmistrz dorêcza przewodnicz¹cemu rady odpis
uchwa³y zebrania mieszkañców, w przypadku gdy sam
nie jest inicjatorem konsultacji.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dziennika Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§5
1. Konsultacje przeprowadzane s¹ w sta³ych obwodach
g³osowania utworzonych dla przeprowadzenia wyborów powszechnych, na zebraniach mieszkañców.
2. Wykaz obwodów stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
3. Do konsultacji z mieszkañcami miasta odpowiednie

Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IX/84/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 lipca 2003 r.

Wykaz obwodów, w których zwo³ywane s¹ zebrania mieszkañców

Lp.
1.

2.

3.

Granice obwodu
Pelplin, ulice: Dworcowa, Kopernika, Wybickiego,
Plac Cukrowni.
Pelplin, ulice: Mickiewicza, Strzelnica, Wybudowanie od
nr 1 do 13, Aleja Cystersów, Kanonicka, Mestwina, Ogród
Biskupi, Osiedle M³odych, Plac Grunwaldzki, Plac
Mariacki, Plac Tumski, Przystañ Jana Sobieskiego,
Sambora.
Pelplin, ulice: Limanowskiego, Starogardzka, Szpitalna,
Czarnieckiego, Gen. D¹browskiego, Biskupa Dominika,
Dmowskiego, Genera³a Hallera, Parkowa, Ksiêdza Pasierba,
Marsza³ka Pi³sudskiego, Sportowa, Wigury, ¯wirki.

Miejsce obrad
Miejsko-Gminny Orodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
ul. Plac Grunwaldzki 2, Pelplin
Zespó³ Szkó³ Nr 1
ul. Sambora 5a, Pelplin

Sala sportowa MGOKSiR
ul. Starogardzka 4a, Pelplin

4.

Pelplin, ulice: Kociuszki, Gen. Maczka.

Zespó³ Szkó³ Nr 2
ul. Kociuszki 12a, Pelplin

5.

Pelplin, ulice: Asnyka, Broniewskiego, Iwaszkiewicza,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Plac
Wolnoci, Podgórna, Pólko, Prusa, Reja, Sinkiewicza,
S³owackiego, Stefañskiego, Ksiêdza Sychty, ¯eromskiego.

„PELKOM” Sp. z o. o.
ul. Starogardzka 12, Pelplin

6.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Pelplinie (obwód zamkniêty).

Dom Pomocy Spo³ecznej
ul. Szpitalna 2, Pelplin
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2025

§1

UCHWA£A Nr IX/91/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 lipca 2003 r.

W rozdziale I statutu Gminy Miastko stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr 41/IV/2003 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie statutu Gminy
Miastko wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ilekroæ w Statucie mowa jest o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miastko, bêd¹c¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie
gminnym Gmin¹,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Miastku,
3) Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Miastku,
4) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miastka,
5) Sekretarzu  nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Miastka,
6) Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Miastka,
7) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w Miastku,
8) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) .
2) W § 8 ust. 2 wyraz Gminy zastêpuje siê wyrazem
Miejsk¹.
3) W tytule rozdzia³u V wyraz Gminy zastêpuje siê wyrazem Miejska.
4) W tytule za³¹cznika nr 5 do statutu wyraz Gminy
zastêpuje siê wyrazem Miejskiej.

zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatkowych od rodków transportowych na rok 2003 i zwolnienia w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatkowych od rodków transportowych na rok
2003 i zwolnieñ w tym podatku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany;
w pkt 3 lit. c)tir. trzecie wyraz 1.600,00zastêpuje siê
wyrazem 2.124,00,
w pkt 5 lit. a) tir. drugie wyraz 900,00 zastêpuje siê
wyrazem .1079,00,
lit. b) tir. piewsze wyraz 1.200,00 zastêpuje siê wyrazem 1.223,00,
lit. d) tir. drugie wyraz 1.400,00 zastêpuje siê wyrazem 1.492,00,
w pkt 6 lit. a) tir. drugie wyraz  900,00 zastêpuje siê
wyrazem 1.492,00,
lit. b) tir. pierwsze i drugie wyraz 1.600,00 zastêpuje
siê wyrazem 1.678,00 i wyraz 1.400,00 zastêpuje siê
wyrazem 1.492,00,
w pkt 9 lit. b) tir. drugie wyraz 1.000,00 zastêpuje siê
wyrazem 1.118,00,
c) tir drugie wyraz 1.200,00 zastêpuje siê wyrazem
1.472,00.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2026
UCHWA£A Nr 69/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr 41/IV/2003 Rady Miasta
i Gminy Miastko z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie statutu Gminy Miastko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

2027
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczgo w S³upsku
z dnia 22 wrzenia 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Ko³czyg³owy w okrêgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 21 wrzenia 2003 r.
1. Na dzieñ 21 wrzenia 2003 r. zosta³y zarz¹dzone wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Ko³czyg³owy
w okrêgu wyborczym Nr 5.
2. Wybory odby³y siê.
3. W okrêgu wyborczym nie przeprowadzono g³osowania, poniewa¿ zosta³ zarejestrowany tylko jeden kandydat na radnego.
4. Gminna Komisja Wyborcza w Ko³czyg³owach w dniu
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Województwa Pomorskiego

 5348 

21 wrzenia 2003 r. sporz¹dzi³a protokó³ z obsadzenia
mandatu radnego bez g³osowania i za wybranego na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 5 uzna³a zarejestrowanego kandydata LIPIÑSKIEGO LEONA JANA z listy
Komitetu Wyborczego Wyborców Jezierze.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski

2028
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 22 wrzenia 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r. z pón.
zm.) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej w £ebie w okrêgu wyborczym nr 3 przeprowadzonych w dniu 21 wrzenia 2003 r.
Dane ogólne dotycz¹ce
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w £ebie
1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w £ebie przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 3.
2. Wybierano 1 radnego sporód 3 kandydatów zg³oszonych na 3 listach kandydatów.
3. Wybrano 1 radnego.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 1 074 osób.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 70 osoby, to jest 6,52% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 70.
7. G³osów wa¿nych oddano 70, to jest 100,00% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Miejskiej w £ebie
I. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w £ebie przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 1 074.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 70 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 6,52% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w poszczególnych okrêgach wyborczych s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy nr 3,
w którym wybierano 1 radnego
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 70.
D. G³osów wa¿nych oddano 70.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 3 TAK

Poz. 2027, 2028, 2029, 2030

1) WIDERSKI FELIKS MIROS£AW
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski

2029
OG£OSZENIE
Starosty Wejherowskiego
z dnia 23 wrzenia 2003 r.
w sprawie uzupe³nienia sk³adu Powiatowej Spo³ecznej
Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.
Starosta Wejherowski dzia³aj¹c na podstawie art. 44b
ust. 1 oraz art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.),
w zwi¹zku z § 10 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich
i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w celu uzupe³nienia sk³adu Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych w Wejherowie o dwóch cz³onków,
zawiadamia organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki samorz¹du terytorialnego z terenu Powiatu Wejherowskiego o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów do tej
rady. Termin zg³aszania kandydatów up³ywa w dniu 5 listopada 2003 r.
Starosta
J. Reszke

2030
UCHWA£A Nr XI/78/2003
Rady Gminy w Koczale
z dnia 23 wrzenia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 18
i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Dz. U. Nr 200, poz. 1683) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Kocza³a op³atê administracyjn¹ za:
 za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i studium, ³¹cznie z powiadczeniem za zgodnoæ z orygina³em tych
dokumentów, w wysokoci 50 z³.
§2
Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Koczale lub na jego rachunek bankowy
z chwil¹ z³o¿enia wniosku o wykonanie czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/192/2001 Rady Gminy
w Koczale z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
F. Drwêcka

2031
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/840-A/4053/2003/II/KC
W dniu 5 wrzenia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Stoczni
Gdynia S.A. z siedzib¹ w Gdyni dotycz¹cy zmiany decyzji
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia
2001 r. nr OGD-820/840-A/7/2001/II/DJ, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek
op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla
ciep³a  z ustalonego pierwotnie terminu ich obowi¹zywania do dnia 30 czerwca 2003 r.  na dzieñ 30 listopada
2003 r. Decyzj¹ z dnia 17 wrzenia 2003 r. Nr OGD-820/
840-A/4053/2003/II/KC Prezes URE odmówi³ zatwierdzenia zmiany taryfy w zakresie przed³u¿enia ustalonego
w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 3 sierpnia 2001 r. nr OGD-820/840-A/7/
2001/II/DJ Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³
Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni (drug¹) taryfê dla ciep³a, na
okres do dnia 30 czerwca 2003 r.
Pismem z dnia 5 wrzenia 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê ww. decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy do dnia 30 listopada 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia
17 wrzenia 2003 r. Nr OGD-820/840-A/4053/2003/II/KC
odmówi³ zmiany swojej wczeniejszej decyzji z dnia 3
sierpnia 2001 r. Nr OGD-820/840-A/7/2001/II/DJ, w zakresie okresu stosowania bazowych stawek op³at zawartych
w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹. Prezes URE
wydaj¹c powy¿sz¹ decyzjê, wzi¹³ pod uwagê fakt, ¿e
wniosek Przedsiêbiorstwa wp³yn¹³ dnia 8 wrzenia 2003 r.,
a w dniu 30 czerwca 2003 r. up³yn¹³ okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 3 sierpnia 2001 r.
Nr OGD-820/840-A/7/2001/II/DJ, a tak¿e okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw i z tym dniem
usta³o uprawnienie Przedsiêbiorstwa do konkretyzacji
swoich praw zwi¹zanych ze stosowaniem taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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