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UCHWA£A Nr VI/59/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zmiany planu gminy Kêpice o których mowa w § 1
niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) granicach opracowania  nale¿y przez to rozumieæ
granice obszaru objêtego opracowaniem pokazane
na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y,
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które zajmuje ponad
60% powierzchni, wyznaczonej liniami rozgraniczaj¹cymi, mo¿liwej do zabudowy,
5) obszarach  nale¿y przez to rozumieæ obszary wyznaczone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi o ustalonym, przedmiotow¹ zmian¹, przeznaczeniu podstawowym.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kêpice obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr: 1/36 i czêæ dzia³ki 1/45 w miejscowoci Ob³ê¿e przeznaczony w zmienianym planie
pod produkcjê roln¹ a przedmiotow¹ zmian¹ przeznaczany pod funkcjê produkcji przemys³owej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó¿n. zm..Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984)
oraz art. 8, ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89,
poz. 415 z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111,
poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz. 943 i z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) oraz Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412) Rada Miejska w Kêpicach
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kêpicach Nr XXVII/
158/2000 z dnia 19 padziernika 2000 r. o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego ogólnego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kêpice obejmuj¹cej obszar dzia³ki nr 1/36 i czêæ obszaru z dzia³ki nr
1/45 w miejscowoci Ob³ê¿e uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kêpice, której ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹.
2) rysunku zmiany planu w skali 1:2000 (plansza podstawowa) stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do przedmiotowej uchwa³y, znajduj¹cy siê w siedzibie Urzêdu
Miasta i Gminy w Kêpicach.

Rozdzia³ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenu objêtego granicami zmian planu
§3
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêpice zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kêpice XIII/59/86 z dnia 24 marca 1986 r. (Dz. U. Woj. s³upskiego Nr 5 poz. 90 z 2 czerwca 1986 r.), wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Zmienia siê dotychczasowy, rolny, sposób u¿ytkowania terenu wskazanego rysunkiem zmiany planu jako
teren zorganizowanej dzia³alnoci gospodarczej na nierolniczy. Adaptuje siê pozosta³y w granicach opracowania teren dla istniej¹cego u¿ytkowania i sposobu zagospodarowania.
2. Przeznacza siê na cele nierolnicze pow. 2.18 ha gruntów rolnych klasy IV pochodzenia mineralnego z dzia³ki Nr 1/36 oraz czêæ dzia³ki nr 1/45 w tym: RIVa 
0,05 ha; B/RIVa  1.59 ha; £IV  0.10 ha; B/£IV  0.06 ha
i Lz/£IV  0.38 ha na cele zorganizowanej dzia³alnoci
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gospodarczej (przemys³owej) oraz pod obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce funkcji podstawowej.
3. Ustala siê funkcjê zorganizowanej dzia³alnoci gospodarczej przeznaczeniem podstawowym obszaru wskazanego rysunkiem zmiany planu, oznaczonego symbolem literowym PP z dopuszczeniem uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z tej produkcji.
4. Ustala siê ¿e uci¹¿liwoæ o której mowa w § 3 ust. 3
bezwzglêdnie musi siê ograniczyæ do przestrzeni wyznaczonej terenem do którego prowadz¹cy dzia³alnoæ
ma tytu³ w³adania.
5. Ponad to, w terenie przeznaczenia podstawowego dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego.
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do
prawid³owego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
Rozdzia³ III
Zasady ogólne zagospodarowania
terenów bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§4
1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania
go do bie¿¹cych potrzeb pod warunkiem, ¿e odleg³oæ
linii nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2 m oraz, ¿e powierzchnia ¿adnego
z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿ 15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Dopuszcza siê wydzielanie nowych dzia³ek z przestrzeni
obszaru objêtego opracowaniem, zwi¹zane z zmian¹
w³asnoci zabudowy b¹d terenu.
3. Na nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ
niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego bior¹c pod
uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloci¹ miejsc parkingowych).
Rozdzia³ IV
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§5
Ustala siê, ¿e funkcja przeznaczenia podstawowego,
sposób jej realizacji w obszarze objêtym opracowaniem
jak i zagospodarowania terenu realizuj¹cego tê funkcje
nie spowoduje:
a) przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu;
b) emisji substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze atmosferyczne w ilociach ponadnormatywnych,
c) wyst¹pienia wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane,
d) wyst¹pienia promieniowania niejonizuj¹cego, stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi, b¹d
uszkodzenia albo zniszczenia rodowiska,
e) zrzutu cieków które mog³y by zak³óciæ istniej¹c¹
równowagê systemu ekologicznego najbli¿szego
otoczenia (pola uprawne, las) oraz wywo³aæ pogorszenie jakoci rodowiska przyrodniczego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§6

1. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê:
1) adaptuje siê istniej¹ce urz¹dzenia techniczne i uzbrojenie terenu w zakresie zaopatrzenia w wodê. Zaopatrzenie w wodê nale¿y realizowaæ z istniej¹cej
sieci na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ wodoci¹gow¹.
2. Ustalenia w zakresie odprowadzenie cieków i wód
opadowych:
1) adaptuje siê istniej¹ce uzbrojenie terenu w zakresie
usuwania nieczystoci p³ynnych powsta³ych z realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego oraz funkcji towarzysz¹cych. Odprowadzenie nieczystoci do
istniej¹cych zbiorników bezodp³ywowych. Wprowadza siê obowi¹zek pod³¹czenia do ogólnogminnego systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni gminnej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego po ich zrealizowaniu,
2) adaptuje siê istniej¹ce uzbrojenie terenu w zakresie
odprowadzenia cieków deszczowych. Odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone w obrêbie terenu objêtego opracowaniem.
3. Ustalenia w zakresie odpadów sta³ych:
1) wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektywnego postêpowania z odpadami komunalnymi. Ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów
sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko komunalne w miejscowoci Ob³ê¿e, (gmina Kêpice),
2) ustala siê obowi¹zek selektywnego gromadzenia nietoksycznych odpadów produkcyjnych oraz obowi¹zek ich wywozu i utylizacji przez specjalistyczne jednostki na podstawie stosownych umów.
4. Ustalenia w zakresie gospodarki cieplnej:
1) ustala siê ogrzewanie zabudowy w systemie indywidualnym poprzez noniki energii czystych ekologicznie takie jak: energiê elektryczn¹, pompy ciep³a,
lokalne kot³ownie na paliwo ekologiczne: olej opa³owy lekki, gaz propan-butan, lub gaz ziemny po
wykonaniu gazyfikacji miejscowoci Ob³ê¿e.
5. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:
1) adaptuje siê istniej¹ce urz¹dzenia techniczne i uzbrojenie terenu w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹. Zasilanie elektroenergetyczne nale¿y realizowaæ z istniej¹cej sieci na warunkach okrelonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
6. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) obs³ugê komunikacj¹ rozwi¹zaæ w oparciu o istniej¹ce drogi dojazdowe na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê drogi.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie wzrostu
wartoci i obrotu nieruchomoci
§7
Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty jednorazowej w momencie obrotu nieruchomoci¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ VII
Przepisy koñcowe
§8
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza do:
a) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Kêpicach,
b) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
c) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
gminy Kêpice uchwalonego uchwa³¹ Rady Narodowej
Miasta i Gminy Kêpice Nr XIII/59/86 z dnia 24 marca
1986 r. (Dz. U. Woj. s³upskiego Nr 5 poz. 90 z 2 czerwca
1986 r.) w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
K. Pamu³a

2062
UCHWA£A Nr VII/37/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica w obrêbach ewidencyjnych wiêcichowo i Biêcino.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XXVIII/188/01 Rady Gminy Damnica z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany w miejscowym planie ogól-

2.

3.

4.
5.

nym zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica, uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica uchwalonego uchwa³¹ Nr XXIV/76/87 Gminnej Rady
Narodowej w Damnicy z dnia 26 listopada 1987 r., (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego Nr 3 z dnia 7 marca 1988 r.) podtrzyman¹ uchwa³¹ Nr 32/90 Rady Gminy Damnica z dnia
28 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa
miejscowego podlegaj¹cego og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa S³upskiego (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 17, poz. 183 z dnia 31 grudnia 1990 r.).
Zmiana planu obejmuje obszary po³o¿one w obrêbach
ewidencyjnych wiêcichowo i Biêcino zgodnie z rysunkiem zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
czêci terenów rolnych pod elektrownie wiatrowe wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹. Inwestycje te
mog¹ byæ realizowane w obrêbie nastêpuj¹cych obszarów:
1) obrêb wiêcichowo  dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 1/4, 2/2, 164 (poprzednio 3), 166 (poprzednio 4), 8/26 (czêæ), 8/28, 122, 123,
2) obrêb Biêcino  dzia³ki o numerach ewidencyjnych:
242, 243, 246, 248, 251, 253.
£¹czna powierzchnia obszarów zmiany planu wynosi
486,2641 ha.
£¹czna moc elektrowni wiatrowych nie przekroczy 45
MW.
§2

Na obszarach objêtych zmian¹ planu ustala siê:
1) przeznaczenie terenów pod ró¿ne funkcje, oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
3) warunki i zasady kszta³towania zainwestowania terenów w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych.
§3
Celem ustaleñ zmiany planu jest:
1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystuj¹cej odnawialne ród³a energii, jako proekologiczne przedsiêwziêcia inwestycyjne w rodowisku,
2) umo¿liwienie realizacji przedsiêwziêcia inwestycyjnego, maj¹cego wp³yw na o¿ywienie gospodarcze terenu gminy i jej atrakcyjnoæ turystyczn¹,
3) wprowadzenie unormowañ prawnych umo¿liwiaj¹cych
zgodne z prawem lokalizowanie przedsiêwziêcia w terenie.
§4
Definicje u¿ytych pojêæ:
1. Elektrownia wiatrowa  budowla sk³adaj¹ca siê z niezbêdnych urz¹dzeñ technicznych do produkcji energii
elektrycznej, wykorzystuj¹ca do tego celu energiê wiatrow¹ oraz zwi¹zana bezporednio z budowl¹ infrastruktura techniczna.
2. Droga eksploatacyjna elektrowni  droga ³¹cz¹ca dro-
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gê publiczn¹ lub wewnêtrzn¹ z elektrowni¹ wiatrow¹
oraz plac eksploatacyjny elektrowni.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania
§5
1. Obszary objête zmian¹ planu obejmuj¹:
1) FEW-RP  tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹,
2) RP  tereny rolne objête zakazem lokalizacji elektrowni wiatrowych z dopuszczeniem realizacji liniowej
infrastruktury technicznej,
3) TI-RP  tereny korytarzy infrastrukturalnych w obrêbie terenów rolnych (linia elektroenergetyczna wysokiego napiêcia),
3) Zz  tereny zadrzewieñ i zakrzaczeñ z zakazem zabudowy,
4) Ls  lasy,
5) K  drogi (Kg  droga gminna, Kw  droga wewnêtrzna, Ke  droga eksploatacyjna elektrowni).
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne wniesione na rysunek obszarów objêtych zmian¹ planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
2) projektowane funkcje terenów,
3) linia rozgraniczaj¹ca obszary o maksymalnej dopuszczalnej wysokoci elektrowni wiatrowych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i ochrony ekspozycji krajobrazowej.
§6
Na terenach oznaczonych symbolem FEW-RP ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe  lokalizacja elektrowni
wiatrowych o mocy od 0,85 MW do 3,5 MW w iloci do 23 sztuk,
2) dopuszcza siê budowê dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni wiatrowych oraz niezbêdn¹
sieæ kablow¹ zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ elektrowni,
3) poza obszarem lokalizacji elektrowni wiatrowych,
drogami eksploatacyjnymi elektrowni teren bêdzie
u¿ytkowany w sposób dotychczasowy,
4) szczegó³owa lokalizacja elektrowni wiatrowych
i dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni
nast¹pi w projekcie budowlanym,
5) maksymalna wysokoæ najwy¿szego punktu ³opaty
wirnika elektrowni wiatrowej nad poziom terenu na
po³udnie od linii rozgraniczaj¹cej obszary o maksymalnej dopuszczalnej wysokoci elektrowni nie mo¿e
przekroczyæ 80 m, a na pó³noc od powy¿szej linii
150 m (+  5 m),
6) lokalizacja elektrowni wiatrowych dopuszczalna jest
w odleg³oci min. 450 m od zabudowy przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi dla elektrowni o mocy do
1,00 MW i 600 m dla elektrowni o mocy powy¿ej
1,00 MW, w celu spe³nienia warunków wynikaj¹cych
z norm dopuszczalnego poziomu ha³asu w rodowisku,
7) odleg³oæ osi wie¿y elektrowni wiatrowej od osi
dróg: powiatowej (KP) min. 80 m, gminnej (Kg) min.
50 m i wewnêtrznej (Kw) min. 30 m,
8) elektrownie wiatrowe powinny byæ pomalowane na
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kolor jasny, pastelowy, nie kontrastuj¹cy z otoczeniem.
Koñcówki ³opat wirnika na d³ugoci 5 m. nale¿y pomalowaæ na kolor czerwony lub pomarañczowy. Obowi¹zuje zakaz wykonywania napisów reklamowych z
wyj¹tkiem nazw lub symboli inwestora lub wykonawcy,
9) uk³ad przestrzenny i kompozycyjny wszystkich elektrowni wiatrowych musi zostaæ tak zaprojektowany,
a¿eby nie tworzy³ dysharmonii w krajobrazie poprzez
przypadkowe zró¿nicowanie wysokoci lub usytuowanie. Obowi¹zuje nakaz ujednolicenia koloru i form
elektrowni w obszarze ca³ego projektowanego zespo³u przy dopuszczonym w planie strefowym zró¿nicowaniu wysokoci,
10) po zakoñczeniu robót budowlano-monta¿owych obowi¹zuje przywrócenie pierwotnej, rolniczej funkcji.
§7
Na terenach oznaczonych symbolami RP ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) teren u¿ytkowany rolniczo bez prawa lokalizacji elektrowni wiatrowych i siedlisk rolnych,
2) dopuszcza siê realizacjê liniowej infrastruktury technicznej zwi¹zanej z eksploatacj¹ elektrowni wiatrowych.
§8
W obrêbie korytarzy infrastrukturalnych oznaczonych
symbolem TI-RP przebiegaæ bêd¹ projektowane przewody linii elektroenergetycznej WN 110 kV., a teren bêdzie
u¿ytkowany w dotychczasowy sposób z wyj¹tkiem miejsc
lokalizacji s³upów linii elektroenergetycznych. Lokalizacja
korytarzy infrastrukturalnych orientacyjna. Szerokoæ
korytarzy 30 i 50 m.
§9
Na terenach oznaczony symbolami Zz ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) zachowaæ istniej¹ce rodowisko,
2) zakaz lokalizowania elektrowni,
3) zakaz realizacji infrastruktury technicznej.
§ 10
Tereny lasów oznaczone symbolem Ls wyklucza siê z
zabudowy oraz prowadzenia infrastruktury technicznej.
§ 11
1. Tereny oznaczone symbolem K obejmuj¹ drogi gminne, wewnêtrzne i eksploatacyjne elektrowni.
2. Dla drogi gminnej o symbolu Kg i drogi wewnêtrznej
o symbolu Kw przyjmuje siê istniej¹ce linie rozgraniczaj¹ce i jako minimum szerokoæ pasa ruchu 3,50 m.
z mijankami. Dla drogi eksploatacyjnej elektrowni o
symbolu Ke przyjmuje siê szerokoæ 5 m. w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. W obrêbie wszystkich wy¿ej wymienionych dróg dopuszcza siê prowadzenie infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z eksploatacj¹ elektrowni wiatrowych.
Rozdzia³ III
Uwarunkowania wynikaj¹ce
z ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi
§ 12
1. Ze wzglêdów przyrodniczych z zabudowy elektrowniami wy³¹cza siê:
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
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1) oczka wytopiskowe,
2) grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego,
3) tereny lasów (Ls), zadrzewieñ i zakrzaczeñ (Zz),
4) strefy ekotonowe od lasu.
Odleg³oæ elektrowni wiatrowej od ciany lasu (strefa
ekotonowa) zgodnie z rysunkiem planu.
Odleg³oæ elektrowni wiatrowej od osi przydro¿nych
szpalerów drzew min. 50 m.
Zakaz lokalizacji obiektów powoduj¹cych przekroczenie dopuszczalnych norm uci¹¿liwoci w stosunku do
istniej¹cego i planowanego w planach miejscowych zainwestowania poza granicami obszaru zmiany planu.
Na granicy funkcji mieszkaniowej musz¹ byæ spe³nione normy w zakresie dopuszczalnego poziomu ha³asu
okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach.
W przypadku stwierdzenia, i¿ granica oddzia³ywania
elektrowni przekracza obszar zmiany planu i wielkoci
dopuszczalnego poziomu ha³asu w rodowisku okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach w stosunku do istniej¹cego i planowanego w aktualnym planie miejscowym zainwestowania, inwestor zobowi¹zany jest ponieæ konsekwencje w granicach udowodnionej winy.
Realizacja inwestycji wymaga pomiarów parametrów
wiatru oraz badañ geologiczno  in¿ynierskich w celu
posadowienia fundamentów.
Rozdzia³ IV
Uwarunkowania wynikaj¹ce
z ochrony rodowiska kulturowego
§ 13

1. W granicach obszarów objêtych zmian¹ planu wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W II
i W III. Strefy stanowisk zaznaczone zosta³y na rysunku zmiany planu. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dla
poszczególnych stref stanowisk archeologicznych:
1) W II  strefa czêciowej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych w której dopuszcza siê
inwestowanie pod okrelonymi warunkami. Strefa
W II obejmuje stanowiska ujête w ewidencji S³u¿by
Ochrony Zabytków. Dla tej strefy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
a) zachowanie stanowiska ujêtego w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków,
b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych przez S³u¿bê
Ochrony Zabytków. Obowi¹zuje ka¿dorazowo wystêpowanie o szczegó³owe wytyczne konserwatorskie przed podjêciem decyzji o jakiejkolwiek
dzia³alnoci inwestycyjnej,
c) w przypadku podjêcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objêtym granicami strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
obowi¹zuje przeprowadzenie badañ ratunkowych
na koszt inwestora, wyprzedzaj¹cych proces przygotowania inwestycji,
d) w³aciciele, u¿ytkownicy terenu lub inwestorzy zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia S³u¿by Ochrony
Zabytków o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych, remontowych lub innych zwi¹zanych z pracami
ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 3-miesiêcznym w celu umo¿liwienia wykonania badañ ar-

cheologiczno  konserwatorskich. Badania archeologiczne maj¹ charakter sezonowy, w okresie od
maja do koñca wrzenia,
e) rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego zezwolenia od S³u¿by Ochrony Zabytków.
2) W III  strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych w której nale¿y przeprowadziæ interwencyjne badania archeologiczne w
przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa
W III obejmuje stanowiska ujête w ewidencji S³u¿by
Ochrony Zabytków. Dla tej strefy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrêbie granic strefy ochrony stanowiska
archeologicznego przez S³u¿bê Ochrony Zabytków,
b) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji obowi¹zuje przeprowadzenie interwencyjnych badañ
archeologicznych na koszt Inwestora. W³aciciele, u¿ytkownicy terenu lub inwestorzy zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia S³u¿by Ochrony Zabytków o podjêciu dzia³añ inwestycyjno-remontowych lub innych zwi¹zanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym,
c) rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego zezwolenia od S³u¿by Ochrony Zabytków.
Badania archeologiczne maj¹ charakter sezonowy od maja do padziernika.
2. Elektrownie wiatrowe powinny byæ usytuowane ponad 150 m od granic parku dworskiego w wiêcichowie.
Rozdzia³ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 14
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wie¿e elektrowni wiatrowych nale¿y owietliæ w celu
zachowania bezpieczeñstwa ruchu statków powietrznych i migruj¹cych ptaków. Owietlenie nale¿y wykonaæ w taki sposób, a¿eby istnia³a mo¿liwoæ szybkiego jego przystosowania do potrzeb obrony cywilnej,
2) owietlenie nie powinno powodowaæ nadmiernego
podwietlenia t³a, zmniejszaj¹cego zasiêg wiat³a znaków nawigacyjnych oraz nie mo¿e przypominaæ znaków nawigacyjnych zarówno w odniesieniu do kszta³tu konstrukcji wie¿y elektrowni wiatrowej jak i charakterystyki i koloru zastosowanych wiate³,
3) elektrownie wiatrowe nale¿y po³¹czyæ podziemnymi
kablami zwi¹zanymi z eksploatacj¹ elektrowni z g³ównym punktem zasilania elektroenergetycznego (GPZ)
zaprojektowanym poza obszarem opracowania,
4) w obrêbie dróg dopuszcza siê prowadzenie kabli zwi¹zanych z eksploatacj¹ elektrowni wiatrowych,
5) wszelkie kolizje si³owni wiatrowych z istniej¹c¹ sieci¹
elektroenergetyczn¹ mog¹ byæ usuniête tylko za zgod¹ Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A. na koszt inwestora,
6) zachowaæ sprawnie dzia³aj¹cy system melioracji.
W przypadku wyst¹pienia kolizji nale¿y zrealizowaæ
nowy system na koszt inwestora,
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7) elektrownie wiatrowe bêd¹ pracowa³y bezza³ogowo,
w zwi¹zku z czym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia
terenu w sieci wodoci¹gowe i kanalizacyjne,
8) zjazdy z dróg eksploatacyjnych elektrowni na drogê
powiatow¹ musz¹ zostaæ uzgodnione z Zarz¹dem
Dróg Powiatowych w fazie projektowej,
9) na etapie prac projektowych uwzglêdniæ przebieg projektowanych gazoci¹gów,
10) gospodarka odpadami (zu¿yte oleje przek³adniowe)
musi byæ prowadzona zgodnie z ustaw¹ o odpadach.
Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
§ 15
1. Dokonuje siê zmianê przeznaczenia gruntów rolnych
stanowi¹cych u¿ytki rolne wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze zwi¹zane
z lokalizacj¹ elektrowni wiatrowych, kabli, dróg eksploatacyjnych elektrowni i s³upów linii wysokiego napiêcia o ³¹cznej powierzchni 4,35 ha w tym:
1) klasy III  3,810 ha.,
2) klasy IV  0,540 ha.
2. Wszystkie powy¿ej wymienione powierzchnie nie stanowi¹ zwartych obszarów projektowanych do wy³¹czenia z u¿ytkowania rolniczego (klasy III poni¿ej
0,50 ha, klasy IV poni¿ej 1,00 ha) i w zwi¹zku z tym nie
wymagaj¹ uzyskania zgody wojewody lub ministra
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 ze zm.).
3. Dokonuje siê czasowego przeznaczenia gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze zwi¹zane z przeprowadzeniem kabli ³¹cz¹cych elektrownie:
1) klasy III  0,172 ha,
2) klasa IV  0,051 ha,
4. Na etapie pozwolenia na budowê zostan¹ okrelone
warunki zwi¹zane z wy³¹czeniem gruntów z produkcji
rolnej.
§ 16
1. Na etapie sporz¹dzania projektu budowlanego, usytuowanie wie¿ elektrowni wiatrowych nale¿y okreliæ przy
pomocy wspó³rzêdnych geograficznych, oraz zaprojektowaæ sta³e ich oznakowanie przeszkodowe.
2. Dokumentacjê budowlan¹ projektowanych inwestycji
w zakresie elektrowni wiatrowych nale¿y uzgodniæ
z Urzêdem Lotnictwa Cywilnego i Dowództwem Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej.
3. Inwestor powinien powiadomiæ Urz¹d Lotnictwa Cywilnego z dwumiesiêcznym wyprzedzeniem, o przewidywanym terminie ukoñczenia budowy elektrowni
wiatrowych wraz z wykonaniem sta³ego oznakowania
przeszkodowego i podaniem lokalizacji przy pomocy
wspó³rzêdnych geograficznych.
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z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ ustala siê jednorazow¹ op³atê w wysokoci 30% z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwi¹zku z art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 19
Na obszarach objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica uchwalonego uchwa³¹ Nr XXIV/76/87 Gminnej Rady Narodowej w Damnicy
z dnia 26 listopada 1987 r., (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 3
z dnia 7 marca 1988 r.) podtrzyman¹ uchwa³¹ Nr 32/90
Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego podlegaj¹cego
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 17, poz. 183 z dnia
31 grudnia 1990 r.).
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 21
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

2063
UCHWA£A Nr VII/38/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Damnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: D.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zmiany; z 2002 r. Dz. U.Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806) oraz
art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.Nr 31, poz. 130; zmiany: z 1998 r. Dz. U.
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz. U.Nr 12, poz. 136, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Dz. U.Nr 123, poz. 1353) Rada Gminy
Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê herb i flagê Gminy Damnica.
§2
1. Herb Gminy Damnica przedstawia w zielonym polu,
nad rzek¹ srebrn¹, d¹b z piêcioma liæmi i dwoma ¿o³êdziami, z³oty, u podstawy ryba z³ota.
2. Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

§ 17

§3

Przebieg linii rozgraniczaj¹cych dla celów geodezyjnych
nale¿y okreliæ poprzez ich odczyt z rysunku planu oraz
ustalenia zawarte w tekcie planu.

1. Flaga Gminy jest koloru zielonego ze srebrnym pasem,
w zielonym polu d¹b z piêcioma liæmi i dwoma ¿o³êdziami, z³oty.
2. Wzór flagi okrela za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.

§ 18
Dla obszarów objêtych niniejsz¹ uchwa³¹, na których
dopuszcza siê lokalizacjê elektrowni wiatrowych wraz

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

2064
UCHWA£A Nr VIII/47/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 178/1 KM 15 w Pogórzu gm. Kosakowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10 ust 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.:
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124), art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 178/1 KM 15 w Pogórzu Gmina Kosakowo, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,5749 ha.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych
kolejnymi numerami od 1 do 3 oraz ich przeznaczenie
pod okrelone grupy funkcji oznaczone literami lub literami i cyframi.
Ustala siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê funkcjonaln¹ wydzielonych terenów:
MJ  Funkcja mieszkaniowa  domy jednorodzinne wolnostoj¹ce z dopuszczeniem budynków bliniaczych.
Na terenach mieszkaniowych MJ jako funkcje uzupe³niaj¹ce* dopuszcza siê nieuci¹¿liwe us³ugi wed³ug zakresu ustalonego w karcie terenu.
KXj  Ci¹gi pieszo-jezdne.
Uwaga: Ucilenie warunków zagospodarowania oraz
okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy zawarto w kartach terenów w § 3 ust 2.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1.1.Wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni ogólnej budynków tj. sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji naziemnych budynków
znajduj¹cych siê na danym terenie, liczonych w zewnêtrznym obrysie murów  do powierzchni dzia³ki budowlanej.
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1.2.Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów  w metrach (budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie
naturalnego terenu).
1.3.Linie zabudowy okrelone planem jako linie nieprzekraczalne lub obowi¹zuj¹ce, nie dotycz¹ wykuszy, werand, balkonów i niezabudowanych schodów, które mog¹ przekraczaæ wyznaczon¹ liniê o
1,0 m.
1.4.Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej  stosunek
powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej pokrytej rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹
 do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach.
1.5.Udzia³ powierzchni zabudowanej dzia³ki  stosunek
powierzchni zabudowanej do powierzchni dzia³ki
budowlanej, wyra¿ony w procentach.
1.6.Stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wym. ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
1.7. Funkcja uzupe³niaj¹ca  jest to funkcja wystêpuj¹ca w zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie za jako
funkcja odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samodzielnie,chyba ¿e ustalenia planu stanowi¹ inaczej.
2. Ustalenia szczegó³owe w kartach terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIA£KI Nr EW. 178/1 KM 15 W POGÓRZU
GM. KOSAKOWO
1. NUMER TERENU  1
2. POWIERZCHNIA  0,5306 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU  MJ
3.1. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa, domy jednorodzinne wolnostoj¹ce z dopuszczeniem budynków bliniaczych.
3.2. Funkcje uzupe³niaj¹ce  us³ugi nieuci¹¿liwe powi¹zane z mieszkaniem typu  porady prawne, notariat, gabinet stomatologiczny.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Udzia³ pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30%
4.2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej*  minimum 50% powierzchni dzia³ki.
4.3. Wymagania parkingowe: miejsca postojowe w obrêbie w³asnej dzia³ki  minimum 1 miejsce postojowe/1mieszkanie, 3 miejsca postojowe/100 m2
us³ug Uwaga: w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów
przepuszczalnych.
4.4. Zasady podzia³u terenu  powierzchnie dzia³ek minimalne: 480 m².
4.5. Wskanik intensywnoci zabudowy  do 0,60
4.6. Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami rolinnoci rodzimej.
5. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

Poz. 2064
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5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 9,5 m.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 100 cm n.p.t.
5.3.Linie zabudowy*:
 nieprzekraczalne  5,00 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Reja oraz 5,00 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszojezdnego 3KXj, jak na rysunku
planu.
5.4.Rodzaj dachu  stromy, o nachyleniu po³aci 37-45°.
5.5.Gara¿e: wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym
z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych.
5.6.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni,
 tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y;
dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.7.Ogrodzenia  a¿urowe o wysokoci do 1,3 m.
5.8.Inne wymagania  architektura o wybitnych walorach plastyczno  kompozycyjnych.
Zakaz zabudowy gospodarczej.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1.Ulice: dojazd ulic¹ Reja oraz ci¹giem pieszojezdnym wewnêtrznym.
6.2.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej po zmianie przekroju sieci z Æ 60 na Æ 90
mm.
6.3.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.4.Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny
zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, a z powierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych do projektowanej kanalizacji deszczowej.
6.5.Zaopatrzenie w gaz ziemny  z projektowanej sieci
gazowej.
6.6.Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³ ciep³a.
6.7.Telekomunikacja  z projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
6.8.Zaopatrzenie w elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
6.9.Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one
na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu obszar zalicza siê do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
WARUNKI KONSERWATORSKIE  nie ustala siê.
INNE ZAPISY
9.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) Budowa domów na trasie istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV warunkowana jest:
 przebudow¹, w tym ewentualnie skablowaniem, linii elektroenergetycznej 15kV na warunkch ustalonych przez gestora sieci elektroenergetycznej
 przebudow¹ kolektora deszczowego.
b) Na dzia³kach przylegaj¹cych do ul. Reja budowa
domów wolnostoj¹cych warunkowana jest przebudow¹ kolektora deszczowego.
c) Dopuszcza siê scalanie dzia³ek.
d) Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ
wodoci¹gow¹ i wykonaniu utwardzenia ci¹gu
pieszojezdnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9.2. Informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych  nie ustala siê
9.3. Zalecenia  nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIA£KI Nr EW. 178/1 KM 15 W POGÓRZU
GM. KOSAKOWO
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU  2 KXj
2. POWIERZCHNIA  0,0432 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KX j  ci¹g pieszojezdny wewnêtrzny zakoñczony placem do zawracania
4. PARAMETRY
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  6,0 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu.
 w przypadku nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych wody opadowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej.
8. INNE ZAPISY
8.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê.
8.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych  nie ustala siê
8.3.Zalecenia  nawierzchnie utwardzone zaleca siê wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NIERUCHOMOCI PO£O¯ONYCH W POGÓRZU
W GMINIE KOSAKOWO
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU  3 KXj
2. POWIERZCHNIA  0,0011 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KX  ci¹g pieszy
4. PARAMETRY
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  podciêcie
pod ci¹g pieszo-jezdny
5. PARKINGI  nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu.
 w przypadku nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych wody opadowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej.
8. INNE ZAPISY
8.1.Inne zapisy stanowi¹ce  nie ustala siê.
8.2.Informacje o obiektach i terenach na podstawie
przepisów szczególnych  nie ustala siê
8.3.Zalecenia  nawierzchnie utwardzone zaleca siê wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
§4
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z ty-
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tu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 podzia³ na dzia³ki budowlane lub zasady podzia³u
na dzia³ki budowlane.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Kosakowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo.
§7
Traci moc: Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Kosakowo Nr III/26/94 z dnia
25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Nr 21 z 1994 r. poz. 103)
w granicach ustalonych niniejszym planem.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2065
UCHWA£A Nr VIII/49/2003
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 164/21 po³o¿onej
we wsi Kosakowo.
Na podstawie 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.) oraz zgodnie z art. 10, art. 18
ust. 2 i 3 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 Gminy w Kosakowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego nieruchomoæ po³o¿on¹ we wsi Kosakowo, gm.Kosakowo, o nr ew. gr.: 164/21.

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolami od 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.Mne  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2.MNb  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej.
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w razie zbycia nieruchomoci przez w³aciciela.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w Kosakowie Nr III/26/94 z dnia 25 marca 1994 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz

 5491 

Poz. 2065, 2066

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 26 czerwca 2003 r.

6.

MIEJSCOWOÆ KOSAKOWO
1. KARTA TERENU (321-07-02)
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 164/21
Powierzchnia: 0,43 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2. MNb  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliniaczej
3. ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji drogi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow.  600 m2, maks.
pow.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dachy: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy
z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm,
k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy:12 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.MNb, 4 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.ZTT.
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej

7.
8.

9.
10.
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Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa techicznego 3.ZTT  5m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.), w przypadku natrafienia
w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub
prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ wodoci¹gow¹ oraz wykonaniu utwardzenia dróg dojazdowych

2066
UCHWA£A Nr VIII/58/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 czerwca 2003 r.
sprawie: nadania nazwy ulicy w Gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) Rada Gminy Kosakowo, uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Drodze po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Dêbogórze
dz. nr ewid. gruntów 197/11 prostopad³ej w kierunku
zachodnim do ulicy Owocowej nadaje siê nazwê ulica
POZIOMKOWA.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kosakowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2067
UCHWA£A Nr XI/66/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 25 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Stegna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY STEGNA
Rozdzia³ I. Postanowienie ogólne
§1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Uchwa³a okrela:
ustrój Gminy Stegna,
zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Stegna, komisji Rady Gminy Stegna,
tryb pracy Wójta Gminy Stegna,
zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Stegna,
zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§2

Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Stegna,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Stegna,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Gminy Stegna,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Stegna,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Stegna,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Stegna jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Nowodworskim
w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar
169,50 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy
§5
1. W celu wykonania swych zadañ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest ³ód z³ota z takim ¿e olinowaniem
i masztem, na którym ¿agiel bia³y i tarcza czerwona z
or³em bia³ym (srebrnym), obok którego rycerz w kolczudze srebrnej i tunice czerwonej wsparty obur¹cz na
mieczu srebrnym z rêkojeci¹ z³ot¹.
2. Barwy herbu, to niebieski, ¿ó³ty i czerwieñ. Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a Rady.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Stegna.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) 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 Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu Rady
So³eckiej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 11

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 12
1. Rada dzia³a na sesjach poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 13
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu,
3) Ds. Spo³ecznych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania
§ 14
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wybory Przewodnicz¹cego i 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 Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 15
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 projektem
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez Radnych ich mandatu.
§ 16
W przypadku odwo³ania z funkcji lub wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji
dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 15 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿-
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niæ na 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.
§ 18
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podzia³y zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
3. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 20
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 samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie nie wi¹¿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.
§ 21
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w Ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 22
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia Radnym materia³ów,
w tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
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3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê Radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwalenie bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê Radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie nie dotrzymania 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 odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez Radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianie porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 23
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
z-ca Wójta i kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 24
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 25
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 26
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 27
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d Radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska Radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

§ 28
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 21 ust. 4.
§ 29
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 30
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady powo³uje
sporód radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych
wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§ 31
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram...sesjê Rady
Gminy Stegna.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 32
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 33
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzy
sesyjnym,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania Radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 34
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 33 pkt 3 sk³ada Wójt
lub z-ca Wójta.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisjê.
§ 35
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
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4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowiedz na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i Radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, Radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje Radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 36
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Je¿eli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 37
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê 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 glos w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 38
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego ,,do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu glos,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d. naruszaj¹
powagê sesji.
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§ 39

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczegó1noci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu co najmniej jednego g³osu,,za i jednego g³osu,,przeciwko wnioskowi, po
czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 41
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 42
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza siê przerwê w celu umo¿1iwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je¿eli 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 glosowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 43
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê,,Zamykam sesjê
Rady Gminy Stegna.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 44
1. Rada jest zwi¹zana uchwal¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 45
1. Pracownik d/s obs³ugi rady sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.
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2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 33 pkt 1.
§ 46
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) interpretacjê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwal, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podanie przyczyn nieobecnoci.
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u 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 nad to odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za,,,przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 47
1. W trakcie obrad lub nie póniej, ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czyni o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniom przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu. o jakim
mowa w ust. 2.
§ 48

4. Uchwa³y
§ 50
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 20 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w §
20 ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 51
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, 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.
§ 52
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, Zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 53
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania tub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³ów z sesji oraz kopiê uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ,
z dokumentów tych wynikaj¹cych.
4. Kopia protoko³u sesji przekazywana jest do Gminnej
Biblioteki i tam udostêpniana.

1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

§ 49

5. Procedura glosowania

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik d)s obs³ugi rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 56

§ 54
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 55

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 57
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
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2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane glosy,,za,,,przeciw
i,,wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
w g³osowaniu w protokole sesji.
3. Wyniki glosowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 58
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób glosowania, a samo glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób glosowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 59
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod glosowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nic ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 60
1. Je¿eli oprócz. wniosku (wniosków) podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada glosuje 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
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projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 61 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ glosowanie 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 projektach
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.
§ 61
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ ,,przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 62
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyska³y, co najmniej
jeden glos 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
g1osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
stosuj¹cych 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 zosta³ oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 63
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 64
1. Komisje stale dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosowanych zmian.
§ 65
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2067

 5498 

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³prace z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, je¿eli jest to
uzasadnione przedmiotami ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy prace komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.

§ 73
Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
§ 74

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 67

§ 75

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

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.

§ 66

§ 68
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 69
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 70
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ ustnie lub pisemnie Przewodnicz¹cemu Rady
lub przewodnicz¹cemu komisji. Przewodnicz¹cy Rady
lub przewodnicz¹cy komisji mog¹ okreliæ sposób z³o¿enia stosowanego usprawiedliwienia.
§ 71
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gmin w siedzibie Urzêdu Gminy (Miasta) w sprawach dotycz¹cych Gminy jej mieszkañców.
§ 72
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.

Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 76
1 Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onka komisji.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 77
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje prace
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca (wyznaczony przez niego Zastêpca).
§ 78
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoci lub interesownoci.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej
decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 79
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
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 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.
§ 80
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady Gminy zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§ 81
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) problemowe obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
2) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 82
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 81 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 83
1. Kontroli dokonuj¹ zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady Gminy, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
3. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia.
§ 84
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 85
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
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zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 86
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 87
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych. a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy 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.
§ 88
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.
§ 89
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego rady uwagi dotycz¹cego 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 90

§ 94

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

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji
w g³osowaniu jawnym.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 96

§ 91

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 zarz¹dzaj¹cej mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ, co najmniej:
 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.
§ 92
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, 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.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 93
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2. mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 8 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych me bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 95
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 97
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.
§ 98
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 99
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 100
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmian sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

 5501 

Poz. 2067

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 101
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 111
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.

§ 102

§ 112

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 trzech.

Protokó³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 103
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 104
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.
§ 105
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.
§ 106
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta
§ 107
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawiani i niniejszym Statutem.
§ 108
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 109
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.
§ 110
Zastêpc¹ Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 107  § 109 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

§ 113
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê na stanowisku d/s obs³ugi rady gminy w dniach
pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 114
1. Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 111 i § 113 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
2. Postanowienie pkt 1 nie dotyczy § 48 pkt 4.
§ 115
Uprawnienia okrelone w § 111 i § 113 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.
Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe
§ 116
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/193/2001 Rady Gminy Stegna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stegna.
§ 117
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska
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§ 10

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29 wrzenia 2003 r.
w Wejherowie

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Pomiêdzy:
Gmin¹ Wejherowo reprezentowan¹ przez:
Jerzego Kepka  Wójta Gminy
a
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez:
1. Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2. Marka Panka  Etatowego Cz³onka Zarz¹du
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspó³finansowanie
zakupu samochodu ganiczego ciê¿kiego przez Gminê
Wejherowo i Powiat Wejherowski dla potrzeb Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wejherowie.
§2
Zakup samochodu, o którym mowa w § 1 winien nast¹piæ zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ ustaw¹ o zamówieniach publicznych, które prowadzi Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku.
§3
Gmina Wejherowo dofinansuje zakup samochodu,
o którym mowa w § 1 kwot¹ 50.000,00 z³. (s³ownie: piêædziesi¹ttysiêcyz³otych 00/100) zgodnie z Uchwa³¹ Rady
Gminy Nr VII/39/2003 z dnia 27 marca 2003 r.
§4
Przekazanie w/w rodków finansowych nast¹pi w terminie do dnia 31 padziernika 2003 r. na konto Powiatu
Nr 65835000040000500520000010 Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie.
§5
Powiat zobowi¹zuje siê do rozliczenia w terminie do
30 listopada 2003 r. sposobu wykorzystania przekazanych
rodków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
§6
rodki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegaj¹ zwrotowi na rzecz Urzêdu Gminy Wejherowo
w terminie do 30 grudnia 2003 r.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia dla swej
wa¿noci winny byæ dokonane w formie pisemnej.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Niniejsze porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Gmina Wejherowo
Wójt
J. Kepko

Powiat Wejherowski
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

2069
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29 wrzenia 2003 r.
w Wejherowie
Pomiêdzy:
1. Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez:
1) Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2) Marka Panka  Etatowego Cz³onka Zarz¹du
a
2. Gmin¹ Miasta Rumia reprezentowan¹ przez:
El¿bietê Rogala-Koñczak  Burmistrza Miasta Rumi
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspó³finansowanie
przez Powiat i Gminê zakupu samochodu ganiczego ekologicznego ciê¿kiego GCBA do dzia³añ ratowniczo  ganiczych podczas zagro¿eñ ekologicznych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wejherowie.
§2
Zakup samochodu okrelonego w § 1 winien nast¹piæ
zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w ustawie o zamówieniach publicznych, które prowadzi Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku.
§3
Gmina dofinansuje zakup samochodu okrelonego
w § 1 porozumienia kwot¹ 30.000,00 z³. (s³ownie: trzydziecitysiêcyz³otych 00/100) zgodnie z Uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XIV/158/2003 r. z dnia 25 wrzenia 2003 r.
§4
Przekazanie rodków okrelonych w § 3 nast¹pi w terminie do dnia 31 padziernika 2003 r. na konto Powiatu
Nr 65835000040000500520000010 Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie z konta Gminy dzia³ 754 rozdzia³
75411
§5
Powiat zobowi¹zuje siê do rozliczenia sposobu wykorzystania przekazanych przez Gminê rodków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem do 30 listopada 2003 r.
§6
rodki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegaj¹ zwrotowi na rzecz Gminy w terminie do
30 grudnia 2003 r.
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§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci formy pisemnej.
§8
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§ 10
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Miasta Rumia
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak

Powiat Wejherowski
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

2070
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 1 padziernika 2003 r.
Nr OGD-820/3907-A/10/2003/I/CW
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez RINDIPOL S.A. z siedzib¹ w Chojnicach
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz 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 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1504), na wniosek RINDIPOL S.A. z siedzib¹ w Chojnicach, w dniu 1 padziernika 2003 r. zosta³o umorzone
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a, ustalonej przez w/w Przedsiêbiorstwo.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

2071
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9361-A/4220/3/2002/2003/III/JG
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
W dniu 30 wrzenia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej Szkuner I z siedzib¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

we W³adys³awowie dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2002 r.
Nr OGD820/9361-A/8/2002/III/KK, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla
ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 27 maja 2002 r. Nr OGD  820/9361-A/8/
2002/III/KK Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez M³odzie¿ow¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Szkuner I na okres do dnia
30 wrzenia 2003 r.
Pismem z dnia 30 wrzenia 2003 r., Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
30 wrzenia 2003 r. Nr OGD820/9361-A/4220/3/2002/
2003/III/JG swoj¹ decyzjê z dnia 27 maja 2002 r. Nr OGD820/9361-A/8/2002/III/KK zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a
opracowan¹ przez M³odzie¿ow¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Szkuner I z siedzib¹ we W³adys³awowie, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2003 r.
Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia czwartej taryfy dla ciep³a, tym bardziej, i¿ w chwili
obecnej trwa postêpowanie administracyjne w tej sprawie.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

2072
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/1288-A/4216/2002/2003/I/DJ
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
W dniu 29 wrzenia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Pana Zdzis³awa Rudnickiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Potêgowie dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2002 r.
Nr OGD820/1288-A/10/2002/I/JK, zmienionej decyzj¹ z
dnia 11 lipca 2003 r. Nr OGD-820/1288-A/3064/2002/2003/
I/SA, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 30 kwietnia 2002 r. Nr OGD820/1288A/10/2002/I/JK, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 11 lipca 2003 r.
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Nr OGD-820/1288-A/3064/2002/2003/I/SA, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez Pana Zdzis³awa Rudnickiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Potêgowie, na okres do
dnia 30 wrzenia 2003 r.
Pismem z dnia 29 wrzenia 2003 r., Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 padziernika 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
30 wrzenia 2003 r. Nr OGD820/1288-A/4216/2002/2003/
I/DJ swoj¹ decyzjê z dnia 30 kwietnia 2002 r. Nr OGD
820/1288-A/10/2002/I/JK, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 11 lipca 2003 r. Nr OGD-820/1288-A/3064/2002/2003/I/SA, zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez Pana
Zdzis³awa Rudnickiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Potêgowie, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a
do dnia 31 padziernika 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich
stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
(drugiej) taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

2073
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/1126-A/4218/2002/2003/I/DJ
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
W dniu 26 wrzenia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Gminy
Stary Targ prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ poprzez
swoj¹ jednostkê organizacyjn¹ pn. Referat Komunalny
z siedzib¹ w Starym Targu, dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2002 r. Nr
OGD820/1126-A/18/2002/I/SA, w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at,
zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 1 lipca 2002 r. Nr OGD820/1126-A/18/
2002/I/SA Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³
taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez Gminê Stary Targ prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ poprzez swoj¹ jednost-

kê organizacyjn¹ pn. Referat Komunalny z siedzib¹ w Starym Targu, na okres do dnia 30 wrzenia 2003 r.
Pismem z dnia 23 wrzenia 2003 r., Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 grudnia 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. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
30 wrzenia 2003 r. Nr OGD820/1126-A/4218/2002/2003/
I/DJ swoj¹ decyzjê z dnia 1 lipca 2002 r. Nr OGD820/
1126-A/18/2002/I/SA zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez Gminê Stary Targ, prowadz¹c¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ poprzez swoj¹ jednostkê organizacyjn¹ pn.
Referat Komunalny z siedzib¹ w Starym Targu, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 31 grudnia 2003 r.
Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

2074
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2317-A/4224/2001/2003/I/KK
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
W dniu 29 wrzenia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek przedsiêbiorcy: THERMINVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku
dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD  820/2317-A/
12/2001/I/MS, zmienionej decyzjami z dnia 2 grudnia
2002 r. Nr OGD  820/2317-A/4873/13/2001/2002/I/JG oraz
z dnia 29 maja 2003 r. Nr OGD  820/2317-A/2453/4/2001/
2003/I/BP, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD  820/2317A/12/2001/I/MS, zmienion¹ decyzjami z dnia 2 grudnia
2002 r. Nr OGD  820/2317-A/4873/13/2001/2002/I/JG oraz
z dnia 29 maja 2003 r. Nr OGD  820/2317-A/2453/4/2001/
2003/I/BP, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³
taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez THERMINVEST
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, na okres do dnia 30 wrzenia 2003 r.
Pismem z dnia 30 wrzenia 2003 r., Przedsiêbiorstwo
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wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 15 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. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
30 wrzenia 2003 r. Nr OGD820/2317-A/4224/2001/2003/
I/KK swoj¹ decyzjê z dnia 19 listopada 2001 r.
Nr OGD  820/2317-A/12/2001/I/MS, zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez THERMINVEST Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku, wyd³u¿aj¹c okres stosowania ba-
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zowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do
dnia 15 listopada 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (drugiej) taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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