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2557
UCHWA£A Nr VI/52/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806),
art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)
Uchwa³y Nr VI/54/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 wrzenia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu
gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
I. DOCHODY bud¿etu gminy w wysokoci:
19.165.427 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
6.584.502 z³
2) dochody z maj¹tku gminy
5.765.000 z³

3) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
927.724 z³
4) pozosta³e dochody w³asne
160.000 z³
5) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
200.000 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych
1.597.730 z³
7) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ inwestycyjnych zleconych
60.000 z³
8) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
52.975 z³
9) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ inwestycyjnych
57.566 z³
10) dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych z innych róde³
800.000 z³
11) czêæ owiatowa subwencji ogólnej 2.637.035 z³
12) czêæ podstawowa subwencji ogólnej
4.764 z³
13) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
318.131 z³
Szczegó³owy podzia³ wg dzia³ów oraz róde³ zawiera
za³¹cznik Nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.
II. WYDATKI bud¿etu gminy w wysokoci: 19.280.467 z³
z tego:
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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1) wydatki bie¿¹ce
13.522.701 z³
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
5.472.394 z³
 dotacje dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej
185.400 z³
 dotacje na cele publiczne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
280.800 z³
 dotacje dla instytucji kultury
166.000 z³
 dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
545.025 z³
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
200.000 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
545.000 z³
 wp³ata gminy do bud¿etu pañstwa
230.979 z³
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
5.897.103 z³
2) wydatki maj¹tkowe
5.757.766 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów rozdzia³ów i wyodrêbnionych grup zawiera za³¹cznik Nr 1 i 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Bud¿et gminy na 2003 rok zamyka siê wynikiem ujemnym w wysokoci: 115.040 z³ a jego finansowanie przedstawia za³¹cznik Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§3
Okrela siê dotacje celowe i wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych inwestycyjnych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie na kwotê: 1.657.730 z³ oraz dochody podlegaj¹ce odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa
w kwocie: 500 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§4
Wydatki maj¹tkowe planowane do realizacji w 2003 r.
okrela siê na kwotê: 5.757.766 z³ wykaz zadañ przedstawia za³¹cznik Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§5
Okrela siê dotacje na realizacje zadañ w³asnych gminy w ³¹cznej kwocie: 1.177.225 z³ oraz podmioty, które
bêd¹ realizowa³y te zadania:
1) dotacje dla instytucji kultury
166.000 z³
2) dotacje dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej w
Pêplinie
185.400 z³
3) dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego na
zadania realizowane na podstawie umów i porozumieñ
545.025 z³
4) dotacje na cele publiczne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 280.800 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§6
Okrela siê przychody i wydatki rodków specjalnych:
 przychody
262.500 z³
 wydatki
262.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§7
Okrela siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:

Dziennik Urzêdowy
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 przychody
10.600 z³
 wydatki
10.600 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ na wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 1% wydatków na kwotê:
50.000 z³.
§9
1. Upowa¿nia siê Wójta do zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 400.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego.
2. Okrela siê maksymaln¹ wysokoæ zobowi¹zañ, które
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Wójt na kwotê: 2.000.000 z³.
§ 10
1. Upowa¿nia siê Wójta do dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Wójta do przekazania uprawnieñ do
dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w
ramach dzia³u Kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy.
§ 11
Wykonanie powierza siê Wójtowi.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

2558
UCHWA£A Nr VII/54/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2002 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi
z tego tytu³u.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806),
art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) po
zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za rok 2002 Rada Gminy udziela Wójtowi Gminy
Ustka absolutorium z tego tytu³u.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
* Za³¹czników Nr 3-9 nie publikuje siê.
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og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

2559
UCHWA£A Nr VIII/49/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki Nr 269/1 we wsi Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz 1806) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 269/1 we wsi Morzeszczyn w
gminie Morzeszczyn.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w ust. 1
przedstawiono na za³¹czniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
WIES MORZESZCZYN
1. KARTA TERENU Nr za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia
wie Morzeszczyn pow. 0,88 ha
dzia³ka Nr 269/1
w³asnoæ: prywatna
3. Funkcja
MN/UR  teren zabudowany mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us³ugowo  rzemielniczej i zieleni
4. Warunki urbanistyczne
Na terenie dzia³ki Nr 269/1 plan przewiduje
Jeden budynek mieszkalny o wysokich walorach architektonicznych (maks. 2 mieszkania)
Maks. iloæ kondygnacji naziemnych 1 + poddasze
u¿ytkowe
Maks. wysokoæ do kalenicy 9,0 m
Maks. poziom posadowienia parteru 0,60 m
K¹t nachylenia dachu 30°  45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy dostosowana do istniej¹cej zabudowy s¹siedniej jak na rysunku planu (ca
8,00 m od granicy z drog¹, 10,00 m od granicy z lasem)
Obiekt us³ugowo  rzemielniczy
Lokalizacja budynku na zapleczu dzia³ki min. 10,00 m
od granicy z lasem
Maks. iloæ kondygnacji naziemnych 1 + poddasze
K¹t nachylenia dachu 30°  45°
Maks. poziom posadowienia parteru 0,30 m

5. Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacyjna z drogi wojewódzkiej Nr 644, adaptacja istniej¹cego wjazdu na dzia³kê
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na zasadach okrelonych przez zarz¹dcê sieci
 odprowadzanie cieków bytowych z budynku
mieszkalnego oraz z czêci socjalnej us³ug rzemielniczych  do kolektora sanitarnego
 odprowadzanie ewentualnych cieków technologicznych i porz¹dkowych do kolektora sanitarnego po podczyszczeniu
 odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych poprzez separatory ropopochodnych
i piasku na teren w³asnej dzia³ki
 energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN zgodnie z
warunkami okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad
Energetyczny
 zapotrzebowanie w ciep³o  rozwi¹zania w³asne z
preferencj¹ paliw niskoemisyjnych
 odpady komunalne na wysypisko gminne
 odpady technologiczne  je¿eli bêd¹ niebezpieczne  musz¹ byæ zagospodarowane zgodnie z przepisami szczególnymi
6. Parkingi
 miejsca postojowe wy³¹cznie w granicach swojej
dzia³ki
7. Warunki konserwatorskie
nie wystêpuj¹
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 ewentualna uci¹¿liwoæ us³ug rzemielniczych nie
mo¿e przekraczaæ granic w³asnej dzia³ki
 od strony granicy po³udniowej oraz pomiêdzy czêci¹ mieszkaln¹ a us³ugow¹ na dzia³ce przewiduje
siê pasy zieleni izolacyjnej wysokiej o szerokoci
min. 3,0 m
9. Stawka procentowa
 30%
10. Strefy
 nie wystêpuj¹
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, sporz¹dzony w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granica obszaru objêtego planem,
b) oznaczenie literowe terenu o ró¿nym przeznaczeniu,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) wjazd na dzia³kê.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci:
 30%
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Morzeszczyn do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Morzeszczyn,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§6
Uchwala wchodzi w zycie z uplywem 14 dni od daty
ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1, który wchodzi w
zycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

2560
UCHWA£A Nr XI/63/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Wicko gmina Wicko dla lokalizacji parku wiatrowego SZELF.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, art. 26 i art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 Dz.U z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806).
Rada Gminy Wicko, dzia³aj¹c w nawi¹zaniu do rezolucji
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w
sprawie wzrostu wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych. (Monitor Polski nr 25, poz. 365 z dnia 19 lipca
1999 r.) oraz uznaj¹c, ¿e u¿ytkowanie odnawialnych róde³ energii umo¿liwia osi¹gniêcie korzyci ekologicznych,
gospodarczych i spo³ecznych, ustala ni¿ej wymienione
regulacje zmierzaj¹ce do wykorzystania energii ze róde³
odnawialnych, uchwalaj¹c co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XXXIV/38/2002 Rady Gminy
Wicko z dnia 25 kwietnia 2002 r. uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr
437/4 i 431/6 w obrêbie geodezyjnym Wicko gmina
Wicko dla lokalizacji parku wiatrowego SZELF.
1) przeznacza siê czêci dzia³ek nr 437/4 i 431/6 o ³¹cznej powierzchni 2,26 ha dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury dla powstania
i poprawnego funkcjonowania parku wiatrowego
pod nazw¹ SZELF,
2) zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu, z u¿ytkowania rolnego na nierolniczy, w miejscach lokalizacji urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dla prawid³owej eksploatacji parku wiatrowego. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene wy¿ej wymienion¹ powierzchniê  tj. 2,26 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym: 0,40ha-RIIIa; 0,19haRIVb; 0,69ha-RV oraz 0,98ha-PsV dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury drogowej
parku wiatrowego wymienionego powy¿ej,
3) dozwala siê na tymczasowe u¿ytkowanie gruntów
i u¿ytków zielonych o powierzchni 0,16ha dla urz¹dzenia tymczasowych dróg dojazdowych na czas budowy wy¿ej wymienionego parku wiatrowego.
§2
1. Na obszarze objêtym planem ustala siê:
1) przeznaczenie terenu, linie rozgraniczaj¹ce tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu,
2) szczegó³owe warunki zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowia ludzi,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Oznaczenia graficzne wniesione na rysunek planu (grupa ustaleñ obowi¹zuj¹cych) s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) granice terenów objêtych zmian¹ sposobu u¿ytkowania.
3. W obszarze opracowania wyznaczono:
1) EW  tereny lokalizacji urz¹dzeñ parku wiatrowego,
2) GPZ  teren lokalizacji stacji transformatorowej z bezporednim dostêpem do drogi,
3) KD  pas drogi trwa³ej o szerokoci 10 m,
4) teren upraw rolnych objêty zakazem zabudowy (dotyczy obszaru w granicach planu).
4. Ustala siê rysunek zatwierdzanego planu za³¹cznikiem
do przedmiotowej uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹.
Rozdzia³ II
Definicje i pojêcia
§3
1. Definiuje siê pojêcia zwi¹zane z przedmiotem ustaleñ:
ilekroæ w ustaleniach przedmiotowej uchwa³y lub rysunku planu jest mowa o:
1) elektrowni wiatrowej  nale¿y przez to rozumieæ budowlê techniczn¹ wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
technicznymi oraz towarzysz¹c¹ im infrastruktur¹
techniczn¹, stanowi¹c¹ techniczne urz¹dzenie pr¹dotwórcze, przetwarzaj¹ce energiê mechaniczn¹
wiatru na energiê elektryczn¹, umieszczone na wie¿y stalowej o konstrukcji rurowej, pe³nociennej,
2) parku wiatrowym  nale¿y przez to rozumieæ nale¿¹ce do jednego podmiotu gospodarczego, po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze sob¹, elektrownie wiatrowe,
stanowi¹ce, wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi, ca³ociowy zespó³ techniczny s³u¿¹cy produkcji energii elektrycznej,
3) izolinii dopuszczalnego ha³asu  nale¿y przez to rozumieæ liniê pokazan¹ na rysunku planu, ograniczaj¹c¹ obszar, na którym mo¿e wyst¹piæ przekroczenie ha³asu ponad dopuszczalny poziom 40 decybeli,
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4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie które jest dominuj¹ce na terenie dla którego zosta³o ono ustalone.
Rozdzia³ III
Ustalenia podstawowe
§4
1. Wyznacza siê miejsca lokalizacji urz¹dzeñ technicznych
niezbêdnych do powstania i prawid³owego funkcjonowania parku wiatrowego SZELF zgodnie z rysunkiem
zmiany planu.
2. Ustala siê park wiatrowy przeznaczeniem podstawowym miejsc lokalizacji niezbêdnych urz¹dzeñ technicznych wymienionych poni¿ej tj. w § 4 ust. 3 pkt 1-4
3. Za niezbêdne urz¹dzenia techniczne konieczne do powstania wymienionego parku wiatrowego uznaje siê:
1) piêæ elektrowni wiatrowych o nastêpuj¹cych parametrach technicznych: maksymalna rednica wirnika  80 m, maksymalna liczba ³opat  3, maksymalna wysokoæ po³o¿enia osi wirnika 120 m, maksymalna moc nominalna urz¹dzenia- 2MW, maksymalna moc akustyczna urz¹dzenia  105 dB, maksymalna ca³kowita wysokoæ konstrukcji urz¹dzenia w stanie wzniesionego mig³a wirnika  160 m,
2) stacjê transformatorow¹ 110/15kV (GPZ Wicko) z
transformatorem o mocy maksymalnej 25 MVA bez
sta³ej obs³ugi wraz z fragmentem napowietrznej sieci elektroenergetycznej ³¹cz¹cej stacjê z istniej¹c¹,
napowietrzn¹ linia 110 kV, zlokalizowan¹ na dzia³ce
nr 437/4,
3) wewnêtrzn¹ sieæ kablow¹ 15 kV ³¹cz¹c¹ poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹,
4) pasy komunikacji ko³owej o charakterze nietrwa³ym,
niezbêdne na czas budowy parku wiatrowego, dla
prawid³owej komunikacji ko³owej pomiêdzy drog¹
powiatow¹ K21 a miejscami lokalizacji elektrowni
wiatrowych.
4. Wyznacza siê miejsca lokalizacji piêciu elektrowni wiatrowych na dzia³kach nr: nr 437/4 i 431/6 zgodnie z
rysunkiem planu. Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê lokalizacji urz¹dzenia wraz z fundamentem  1600m2
(0,16 ha).
5. Dozwala siê zmianê ustalonych rysunkiem planu miejsc
lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu dostosowania lokalizacji do faktycznego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod warunkiem, ¿e odleg³oæ nowo ustalonej lokalizacji od ustalonej rysunkiem planu nie przekroczy 15 m oraz, ¿e powierzchnia lokalizacji urz¹dzenia nie zostanie powiêkszona ponad 0,16 ha.
6. Wyznacza siê miejsce lokalizacji stacji transformatorowej (GPZ Wicko) na dzia³ce nr 437/4 zgodnie z rysunkiem planu. Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê dla
lokalizacji  13 000 m2 (1,30 ha).
7. Wyznacza siê w planie obszar terenów rolnych wolnych od zabudowy ograniczony izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB. Utrzymuje siê dla wskazanego terenu
u¿ytkowanie rolnicze jako przeznaczenie podstawowe.
8. W obszarze wyznaczonym w ust. 7 obowi¹zuj¹ ponad
to nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dozwala siê lokalizacjê wewnêtrznej sieci kablowej
15 kV ³¹cz¹cej poszczególne elektrownie wiatrowe
ze stacj¹ transformatorow¹ jako urz¹dzeñ technicz-

nych niezbêdnych do powstania parku wiatrowego
SZELF. Sieæ tê prowadziæ w istniej¹cych pasach dróg
gruntowych, oraz w terenie rolnym bezporednio s¹siaduj¹cym z terenem lokalizacji elektrowni wiatrowej,
2) dozwala siê urz¹dzenie tymczasowych wewnêtrznych
dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych niezbêdnych dla prawid³owego procesu budowy parku wiatrowego (dowóz elementów elektrowni wiatrowej). Drogi te urz¹dzaæ w istniej¹cych pasach
dróg gruntowych wykorzystywanych rolniczo,
3) ustala siê zakaz budowy obiektów dla funkcji ze sta³ym przebywaniem ludzi, w tym równie¿ zabudowy zagrodowej w ramach siedliska rolniczego zwi¹zanego
z produkcj¹ rolnicza.
Rozdzia³ IV
Ustalenia dla parku wiatrowego
§5
1. Ustala siê, ¿e elektrownie wiatrowe zlokalizowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowej regulacji stanowi¹ jeden park wiatrowy dla którego obowi¹zuj¹ ni¿ej wymienione ustalenia:
1) na terenie parku lokalizowaæ jednakowy typ elektrowni wiatrowych,
2) konstrukcje wie¿y elektrowni wiatrowej wykonaæ
obowi¹zkowo z stalowej rury pe³nociennej,
3) w ramach parku nale¿y stosowaæ ni¿ej wymienion¹,
jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych:
a) zespó³ pr¹dotwórczy (tzw. gondola) i wirnik  kolor jasnoszary lub bia³y jako kolor obowi¹zuj¹cy,
b) koñcówki wirnika  jaskrawe zakoñczenie ³opat
(np. ¿ó³toczerwone lub ¿ó³toczarne),
c) wie¿a w czêci podstawy (do wysokoci linii widnokrêgu, oko³o 1/3 wysokoci wie¿y)  w kolorze
kolorystyki t³a (odcienie zieleni o ró¿nym nasyceniu) z rozjanieniem ku górze do koloru gondoli.
2. W ramach parku nale¿y stosowaæ jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych harmonizuj¹c¹ z otaczaj¹cym
krajobrazem oraz zmniejszaj¹c¹ ryzyko kolizji z przelatuj¹cymi ptakami.
3. Ustala siê bezwzglêdny zakaz wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nonika treci reklamowych z wyj¹tkiem oznaczeñ graficznych (logo) producenta urz¹dzeñ.
Rozdzia³ V
Uwarunkowania wynikaj¹ce
z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego
§6
1. Ustala siê, ¿e funkcja przeznaczenia podstawowego,
sposób jej realizacji, jak i zagospodarowanie terenu
realizuj¹ce tê funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów jakoci rodowiska w zakresie ha³asu poza obszar ograniczony izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB jak równie¿ nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów jakoci rodowiska w zakresie promieniowania niejonizuj¹cego,
emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
2. Ustala siê bezwzglêdny obowi¹zek okresowego usuwania i wywozu przez specjalistyczne s³u¿by oleju
transformatorowego z przek³adni urz¹dzeñ wiatrowych
poza teren zespo³u parków i jego utylizacjê zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
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3. Inwestor jest zobowi¹zany do prowadzenia, w trakcie
pierwszych 3 lat eksploatacji elektrowni, monitoringu
skutków inwestycji na rodowisko przyrodnicze, ze
szczególnym uwzglêdnieniem migruj¹cych zwierz¹t, w
zakresie uzgodnionym z organem administracji rz¹dowej w zakresie ochrony przyrody. W przypadku stwierdzenia negatywnego wp³ywu na migruj¹ce zwierzêta
lub ostoje ich bytowania inwestor mo¿e byæ zobowi¹zany do podjêcia dzia³añ ratunkowych na w³asny koszt
w celu usuniêcia zagro¿eñ.
4. Obszar objêty przedmiotowym planem znajduje siê w
strefie ochronnej: obserwacji archeologiczno  konserwatorskiej w której istnieje 5 stanowisk archeologicznych w zwi¹zku z czym mog¹ zaistnieæ obszary bezporedniej i poredniej kolizji lokalizacji wiatraków ze wymienionymi stanowiskami. Celem tej¿e ochrony jest
udokumentowanie ladów osadnictwa pradziejowego
i wczesnoredniowiecznego oraz przeprowadzenie archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych
proces zainwestowania terenu lub badañ interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie
realizacji inwestycji, po zakoñczeniu których teren mo¿e
byæ trwale zainwestowany.
5. Dla wyznaczonej strefy ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ interwencyjnych w
formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w
trakcie procesu inwestycyjnego. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych, których zakres okreli inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków
.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie infrastruktury komunikacyjnej
§7
1. Ustala siê, zgodnie z rysunkiem planu, pas komunikacji ko³owej o charakterze trwa³ym, o szerokoci minimalnej w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, wytyczony
po ladzie istniej¹cej drogi gruntowej jako niezbêdn¹
drogê dojazdow¹ dla prawid³owej technicznie komunikacji ko³owej pomiêdzy drog¹ powiatow¹ K21 relacji Wicko-Lêbork a dzia³ka GPZ-u
2. Ustala siê obowi¹zek zapewnienie dojazdu na czas
budowy elektrowni wiatrowych do miejsc ich lokalizacji pasami dróg wewnêtrznych zgodnie z ustaleniami §
2 ust. 7 pkt 2.
3. Ustala siê, aby powierzchnie utwardzone na terenie
lokalizacji stacji transformatorowej, niezbêdne dla prawid³owej komunikacji ko³owej i pieszej, wykonaæ z
drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt
w miejscu opadu.
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3) na terenie parku wiatrowego wybudowaæ linie kablowe 15kV ³¹cz¹ce poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹ 110/15kV jako niezbêdne do powstania parku wiatrowego.
4) Ustala siê koniecznoæ przebudowy lub demonta¿u
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
które koliduj¹ z urz¹dzeniami parku wiatrowego.
2. Wymienione powy¿ej tj w ust. 1 pkt 1-4 ustalenia zrealizowaæ wed³ug szczegó³owych warunków okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê, odprowadzenia wód opadowych i cieków oraz usuwania odpadów sta³ych:
1) park wiatrowy SZELF nie wymaga bie¿¹cej wody do
celów sanitarnych lub technicznych (trafostacja bez
sta³ej obs³ugi),
2) nadmiar wód opadowych z terenu trafostacji odprowadziæ na tereny zielone w obrêbie granic dzia³ki,
na której zlokalizowano stacjê,
3) park wiatrowy SZELF nie wymaga urz¹dzeñ technicznych i uzbrojenia terenu w zakresie usuwanie
nieczystoci p³ynnych z wyj¹tkiem suchego ustêpu
(eko) niezbêdnego ze wzglêdów sanitarnych przy
projektowanej stacji transformatorowej (trafostacja
bez sta³ej obs³ugi) oraz urz¹dzeñ technicznych uniemo¿liwiaj¹cych wyciek oleju transformatorowego do
gruntu.
Rozdzia³ VIII
Ustalenia w zakresie wzrostu wartoci
i obrotu nieruchomoci¹
§9
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w miejscach lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz w
miejscu lokalizacji stacji transformatorowej. Ustala siê
funkcjê parku wiatrowego funkcj¹ terenu w wymienionych miejscach. Ustala siê 25% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.
Rozdzia³ IX
Przepisy koñcowe
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wicko.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Rozdzia³ VII
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§8
1. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:
1) ustala siê obowi¹zek wybudowania stacji transformatorowej 110/15kV (GPZ Wicko) z transformatorem o mocy 25 MVA na dzia³ce nr 437/4 dla potrzeb
parku wiatrowego SZELF,
2) wybudowan¹ stacjê transformatorow¹ 110/15kV
przy³¹czyæ do istniej¹cej linii napowietrznej 110 kV,
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zm.
z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148
z 2003 r. z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tworzy siê zak³ad bud¿etowy pod nazw¹: Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci
Komunalnych.
2. Zak³ad bud¿etowy  Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych dzia³a na podstawie statutu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiot dzia³ania zak³adu bud¿etowego  Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych okrela
jego statut.
§2
1. Zak³ad bud¿etowy  Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych zostanie wyposa¿ony w nastêpuj¹ce mienie:
a)  Nieruchomoæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251. Dzia³ka Nr ewid.
199/10 obr. 16, o powierzchni 1894 m2.
 Budynek murowany posiadaj¹cy jedn¹ kondygnacjê podziemn¹, dwie kondygnacje nadziemne i poddasze:
 powierzchnia zabudowy  268,7 m2,
 powierzchnia u¿ytkowa  577,5 m2,
 kubatura  2642,0 m3.
b)  Nieruchomoæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w Wejherowie przy ul.Hallera1A. Dzia³ka Nr ewid. 199/
11, obr. 16, o powierzchni 533 m2.
 Budynek murowany, niepodpiwniczony, posiadaj¹cy dwie kondygnacje w czêci po³udniowej
i jedn¹ kondygnacjê w czêci pozosta³ej.
 powierzchnia zabudowy  252 m2,
 powierzchnia u¿ytkowa  399,7 m2,
 kubatura  1562,4 m3.
2. Nieruchomoci opisane w ust. 1 zostan¹ protokolarnie przekazane na rzecz zak³adu bud¿etowego Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych na zasadach okrelonych w Dziale II, rozdziale 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pón. zm.).
§3
Zak³ad bud¿etowy Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych otrzymuje dotacje z bud¿etu Gminy
Miasta Wejherowa (dzia³ 700, rozdzia³ 70001, § 2410) na
pierwsze wyposa¿enie w rodki obrotowe w wysokoci
300 000 z³.
§4
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej zak³adu bud¿etowego Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych
jest roczny plan finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków
obrotowych i rozliczenia z bud¿etem Gminy Miasta
Wejherowa.
2. ród³ami przychodów zak³adu bud¿etowego Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych bêd¹:

1) czynsze za lokale mieszkalne i lokale u¿ytkowe,
2) wiadczenia za lokale mieszkalne i lokale u¿ytkowe
(op³aty za: dostarczon¹ wodê i odprowadzenie cieków, energiê ciepln¹, wywóz nieczystoci sta³ych
i p³ynnych, energiê elektryczn¹, gaz i inne),
3) inne op³aty (za najem lub dzier¿awê gara¿y, dzier¿awê terenów pod gara¿e, itp.),
4) dotacje z bud¿etu Miasta.
3. Zak³ad bud¿etowy Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych mo¿e otrzymywaæ z bud¿etu dotacjê przedmiotow¹.
4. Zak³ad bud¿etowy Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych mo¿e otrzymywaæ dotacjê podmiotow¹, lub dotacjê celow¹ na sfinansowanie kosztów
realizacji prowadzonych inwestycji w zakresie okrelonym w odrêbnych przepisach.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IVk/XII/124/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 wrzenia 2003 r.
STATUT
I. Postanowienie ogólne  podstawa prawna
§1
Podstawê prawn¹ dzia³ania zak³adu bud¿etowego 
Wejherowskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych
zwanego dalej zak³adem stanowi¹:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z
2002 r. Nr 23, poz. 220)
2) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.),
3) rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki
finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek
bud¿etowych oraz szczegó³owych zasad i terminów
rocznych rozliczeñ i wp³at do bud¿etu przez zak³ady
bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek
bud¿etowych. (Dz. U. Nr 122, poz. 1333),
4) uchwa³a Nr IVk/XII/124/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 wrzenia 2003 r. w sprawie utworzenia
zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych,
5) niniejszy statut.
§2
Siedzib¹ zak³adu jest Miasto Wejherowo.
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II. Przedmiot i zakres dzia³ania
§3

Przedmiotem dzia³ania zak³adu jest:
1) gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomociami zabudowanymi i niezabudowanymi, w
tym lokalami stanowi¹cymi mieszkaniowy zasób gminy oraz nieruchomociami bêd¹cymi w samoistnym
posiadaniu Gminy  przekazanymi zak³adowi na podstawie protoko³ów zdawczo-odbiorczych,
2) dozór powierzonych nieruchomoci i maj¹tku,
3) zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomoci
w nale¿ytym stanie technicznym poprzez ich remonty
i modernizacjê,
4) zapewnienie utrzymania czystoci i porz¹dku na powierzonych nieruchomociach,
5) obs³uga finansowo-ksiêgowa w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy powierzonego mienia,
6) windykacja nale¿noci zwi¹zanych z u¿ywaniem nieruchomoci komunalnych i nieruchomoci bêd¹cych
w samoistnym posiadaniu Gminy,
7) reprezentowanie w³aciciela, tj. Gminy Miasta Wejherowa w sprawach dotycz¹cych komunalnego zasobu
lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych,
8) w ramach dzia³alnoci pomocniczej zak³ad mo¿e realizowaæ:
a) us³ugi remontowo-budowlane,
b) us³ugi transportowe,
c) us³ugi zwi¹zane z utrzymaniem porz¹dku i czystoci,
d) us³ugi zwi¹zane z przegl¹dami technicznymi obiektów budowlanych.
§4
Zakres dzia³ania zak³adu obejmuje:
1) okrelanie potrzeb w zakresie utrzymania, remontów
i modernizacji nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem
zarz¹dzania przez zak³ad,
2) opracowywanie rocznych projektów planów zadañ
objêtych przedmiotem dzia³ania zak³adu, w tym projektów planów finansowych zak³adu,
3) przygotowywanie i realizacja zadañ ujêtych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
a) formalno-prawne przygotowanie zadañ do wykonania,
b) wybór wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o
zamówieniach publicznych,
c) zawarcie umowy,
d) nadzór nad realizacj¹ zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,
e) egzekucjê postanowieñ umownych dotycz¹cych
udzielonych przez wykonawcê gwarancji,
4) prowadzenie ewidencji maj¹tkowej zarz¹dzanego mienia,
5) zawieranie i rozwi¹zywanie umów najmu i dzier¿awy
nieruchomoci komunalnych bêd¹cych przedmiotem
zarz¹dzania przez zak³ad na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami,
6) obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy nieruchomoci znajduj¹cych
siê w gminnym zasobie nieruchomoci, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy
i nieruchomoci bêd¹cych w samoistnym posiadaniu
Gminy oraz prowadzenie windykacji przeds¹dowej i s¹dowej nale¿noci z tytu³u realizacji tych umów,
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7) dozór zarz¹dzanego mienia i przeciwdzia³anie jego
dewastacji.
III. Struktura organizacyjna
§5
1. Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych jest
zak³adem bud¿etowym Miasta Wejherowa.
2. Kierownikiem Wejherowskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych jest Dyrektor zak³adu.
3. Dyrektora zak³adu powo³uje i odwo³uje Prezydent Miasta Wejherowa.
§6
1. Dyrektor kieruje zak³adem na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wejherowa.
2. Dyrektor dzia³a w ramach udzielonego pe³nomocnictwa:
a) zarz¹dza zak³adem i reprezentuje go na zewn¹trz,
b) dzia³aj¹c zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoæ,
c) reprezentuje w³aciciela, tj. Gminê Miasto Wejherowo w sprawach dotycz¹cych komunalnego zasobu
mieszkaniowego we wspólnotach mieszkaniowych.
3. Dyrektor mo¿e udzielaæ pe³nomocnictwa pracownikom
zak³adu w zakresie przez siebie ustalonym w granicach
udzielonego mu pe³nomocnictwa.
§7
1. Zastêpców dyrektora i g³ównego ksiêgowego powo³uje i odwo³uje dyrektor zak³adu.
2. Zakres uprawnieñ, obowi¹zków i odpowiedzialnoci
zastêpców dyrektora i pracowników komórek organizacyjnych ustala dyrektor zak³adu.
3. Struktura organizacyjna zak³adu okrelona zostanie w
regulaminie zak³adu, który na wniosek dyrektora zatwierdza Prezydent Miasta Wejherowa.
IV. Gospodarka finansowa
§8
1. Podstawê funkcjonowania zak³adu stanowi roczny plan
finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych
i rozliczenia z bud¿etem Miasta Wejherowa.
2. Dzia³alnoæ zak³adu finansowana jest z dochodów w³asnych oraz dotacji bud¿etowej, której wysokoæ ustala
siê w rocznym bud¿ecie Miasta Wejherowa.
3. Plan finansowy zak³adu sporz¹dza siê wed³ug jednolitej klasyfikacji dochodów i wydatków okrelonej
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Plan finansowy zak³adu zatwierdza dyrektor zak³adu,
dostosowuj¹c go do uchwa³y bud¿etowej Miasta Wejherowa.
5. Zak³ad prowadzi rachunkowoæ oraz sporz¹dza na jej
podstawie bilans.
6. Zak³ad posiada odrêbny rachunek bankowy.
V. Nadzór nad zak³adem
§9
1. Kontrolê i ocenê dzia³alnoci zak³adu oraz pracy dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Wejherowa.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ zak³adu sprawuje Prezydent
Miasta Wejherowa.
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VI. Postanowienia koñcowe
§ 10
1. Dyrektor zak³adu ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
2. Zmiany i uzupe³nienia do postanowieñ statutu mog¹
nast¹piæ w trybie obowi¹zuj¹cym do jego uchwalenia.

2562
UCHWA£A Nr IVk/XII/125/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 wrzenia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z
pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany do Statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej uchwalonego uchwa³¹ Nr IIIk/X/
133/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie zmienionego uchwa³¹
Nr IIIk/XXVI/282/2001 Rady Miasta Wejherowa z 20 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie
oraz uchwa³¹ Nr IIIk/XXXX/433/2002 Rady Miasta Wejherowa z 18 czerwca 2002 r. o likwidacji Centrum Us³ug
Pomocy Spo³ecznej przy ul. Hallera 1 a w Wejherowie
prowadzonego przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie oraz zmianie Statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie  jak w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwala siê t.j. Statutu Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Wejherowie  jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IVk/XII/125/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 wrzenia 2003 r.
1) w Statucie w miejsce u¿ytych w ró¿nych przypadkach
wyrazów: Zarz¹d Miasta wpisuje siê w odpowiednim przypadku wyrazy: Prezydent Miasta.
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2) Zmiany do § 2 Statutu:
W § 2 Statutu w miejsce wyrazów: ul. Sobieskiego
294, wpisuje siê wyrazy: ul. Kusociñskiego 17.
3) Zmiany do § 5 Statutu: 1. W § 5 w ust. 1 Statutu w
nawiasie po wyrazachpoz. 170 stawia siê przecinek
i dopisuje wyrazy; nr 79, poz. 885 i nr 90, poz. 1001,
z 2002 r. nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 238, i z 2001 r.
nr 72, poz. 748, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 973, nr 111,
poz. 1194, nr122, poz. 1349 i nr 154, poz. 1792 oraz
z 2003 r. nr 9 poz. 79. 2. W § 5 Statutu skrela siê ust. 2
i oznaczenie ust. 1.
4) Zmiany do § 6 Statutu:
§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Zadania Orodka w zakresie pomocy spo³ecznej
obejmuj¹ m.in.:
1) prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, orodków wsparcia o zasiêgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych
i specjalnych zasi³ków celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
4) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek
na ekonomiczne usamodzielnienie,
6) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego
ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
7) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk
wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci, a tak¿e organizowanie mieszkañ chronionych,
8) wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
9) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie maj¹cych dochodu i mo¿liwoci ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
10) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
11) wiadczenie pracy socjalnej,
12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
13) oraz wykonywanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznania potrzeb gminy.
2. Orodek wspó³dzia³a i wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi, Kocio³em Katolickim, dzia³aj¹cymi na terenie miasta instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, zak³adami pracy, organizacjami
charytatywnymi, fundacjami i osobami fizycznymi
 w zakresie realizowania zadañ pomocy spo³ecznej.
5) Zmiany do § 8 Statutu:
W § 8 Statutu w miejsce wyrazów na przyk³ad wpisuje siê wyrazy w szczególnoci.
6) Zmiany do § 9 Statutu:
1. W § 9 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Dyrektora Orodka powo³uje i odwo³uje Prezydent Miasta, jak te¿ wykonuje pozosta³e wynikaj¹ce z przepisów prawa obowi¹zki pracodawcy w stosunku do
Dyrektora Orodka.

 6795 

Poz. 2562

2. W § 9 Statutu ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 3.
3. W § 9 Statutu ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dyrektor
Orodka dokonuje w imieniu Gminy czynnoci prawnych w zakresie tzw. zwyk³ego zarz¹du w sprawach
okrelonych Statutem Orodka oraz zastêpuje Gminê w tych¿e sprawach przed wszystkimi s¹dami
powszechnymi, organami administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej  na podstawie pe³nomocnictwa
udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
7) Zmiany do § 10 Statutu:
W § 10 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W sk³ad Orodka wchodz¹:
1) Dzia³ Pomocy rodowiskowej,
2) Dzia³ Pomocy Instytucjonalnej,
3) Dzia³ Finansowo  Ksiêgowy,
4) Dzia³ Administracyjny,
5) Samodzielne stanowiska.
8) Zmiany do § 11 Statutu:
W § 11 w ust. 1 Statutu w nawiasie w miejsce dotychczasowych wyrazów: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm. wpisuje siê wyrazy: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.).
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IVk/XII/125/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 wrzenia 2003 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W WEJHEROWIE
tekst jednolity:
I. Postanowienia ogólne
§1
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie
utworzony zosta³ na podstawie uchwa³y Nr IX/47/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie z 28 lutego 1990 r.
w sprawie powo³ania Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, zmienionej uchwa³¹ Nr IIk/XXX/354/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 1998 r.
§2
Siedziba Orodka mieci siê w Wejherowie przy ul.
Kusociñskiego 17.
§3
Terenem dzia³ania Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej jest miasto Wejherowo.
§4
1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej  zwany w dalszej czêci statutu Orodkiem jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ gminy  miasta Wejherowa.
2. Nadzór nad Orodkiem sprawuje Prezydent Miasta.
II. Przedmiot i zakres dzia³ania.
§5
Orodek realizuje zadania ustawowe zlecone Gminie
i zadania w³asne Gminy okrelone w ustawach, a zw³aszcza w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, zm.: z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 162, poz. 1126 z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,
poz. 238, i z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154,
poz. 1792, oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79).
§6
1. Zadania Orodka w zakresie pomocy spo³ecznej obejmuj¹ m.in.:
1) prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, orodków wsparcia o zasiêgu lokalnym oraz kierowanie
do nich osób wymagaj¹cych opieki,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych
i specjalnych zasi³ków celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
4) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne
usamodzielnienie,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na
ekonomiczne usamodzielnienie,
6) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym,
7) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych
dla dzieci, a tak¿e organizowanie mieszkañ chronionych,
8) wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
9) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie maj¹cych dochodu i mo¿liwoci
ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
10) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
11) wiadczenie pracy socjalnej,
12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
13) oraz wykonywanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznania potrzeb
gminy.
2. Orodek wspó³dzia³a i wspó³pracuje z organizacjami
pozarz¹dowymi, Kocio³em Katolickim, dzia³aj¹cymi na
terenie miasta instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, zak³adami pracy, organizacjami charytatywnymi,
fundacjami i osobami fizycznymi  w zakresie realizowania zadañ pomocy spo³ecznej.
III. Organizacja i zarz¹dzanie.
§7
Dzia³alnoæ Orodka jest finansowana ze rodków bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa na podstawie planu rzeczowo  finansowego zatwierdzonego przez Radê Miasta oraz ze rodków przekazywanych przez wojewodê na
realizacjê zadañ zleconych.
§8
Orodek mo¿e korzystaæ ze rodków pozabud¿etowych; w szczególnoci mo¿e przyjmowaæ i dysponowaæ
na cele statutowe darami rzeczowymi, rodkami finansowymi oraz innymi wiadczeniami spo³ecznymi.
§9
1. Orodkiem kieruje i reprezentuje go na zewn¹trz Dyrektor Orodka.
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2. Dyrektora Orodka powo³uje i odwo³uje Prezydent
Miasta Wejherowa, jak te¿ wykonuje pozosta³e wynikaj¹ce z przepisów prawa obowi¹zki pracodawcy w
stosunku do Dyrektora Orodka.
3. Dyrektor Orodka realizuje zadania w³asne Gminy oraz
zadania zlecone i dzia³a w granicach upowa¿nienia do
wydawania decyzji administracyjnych udzielonego
przez Radê Miasta.
4. Dyrektor Orodka dokonuje w imieniu Gminy czynnoci prawnych w zakresie tzw. zwyk³ego zarz¹du w sprawach okrelonych Statutem Orodka oraz zastêpuje
Gminê w tych¿e sprawach przed wszystkimi s¹dami
powszechnymi, organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej  na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
5. Dyrektor Orodka podejmuje wszelkie inne decyzje w
sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci
Orodka.
6. Dyrektor Orodka jest pracodawc¹ w stosunku do pracowników zatrudnionych w Orodku oraz w podleg³ych
mu jednostkach.
§ 10
1. W sk³ad Orodka wchodz¹:
1) Dzia³ Pomocy rodowiskowej,
2) Dzia³ Pomocy Instytucjonalnej,
3) Dzia³ Finansowo  Ksiêgowy,
4) Dzia³ Administracyjny,
5) Samodzielne stanowiska.
2. Dyrektor Orodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturê organizacyjn¹ Orodka oraz zakres zadañ pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy.
3. Stanowiska pracy w Orodku tworzy i znosi Dyrektor
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
IV. Gospodarka maj¹tkowa i finansowa.
§ 11
1. Mienie Orodka jest w³asnoci¹ komunaln¹, do której
stosuje siê przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214
poz. 1806).
2. Orodek zarz¹dza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronê i nale¿yte wykorzystanie.
§ 12
1. Orodek dzia³a na podstawie planu dochodów i wydatków zatwierdzonego przez Radê Miasta.
2. Orodek prowadzi pe³n¹ rachunkowoæ i sporz¹dza na
jej podstawie sprawozdania finansowe.
3. Za zgodnoæ gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonaln¹ gospodark¹ maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor Orodka.
§ 13
Nadzór nad gospodark¹ finansow¹ sprawuje Prezydent
Miasta.
V. Postanowienia koñcowe.
§ 14
1. Statut Orodka uchwala Rada Miasta.
2. Zmiany statutu wymagaj¹ trybu w³aciwego dla jego
ustalenia.

2563
UCHWA£A Nr XIV/447/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ul. Piastowskiej
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ul. Piastowskiej w miecie
Gdañsku obejmuj¹cy obszar 1,27 ha ograniczony jak na
rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
§2
1. Na terenie objêtym planem ustala siê jeden teren (oznaczony symbolem trzycyfrowym 001) wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wed³ug
klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod
okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
Wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
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33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:

Lp

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

7.
8.
9.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni
sprzeda¿owej do 2000 m2,
domy towarowe
wielokondygnacyjne
Restauracje, kawiarnie,
bary
Biura, urzêdy, poczty,
banki
Przychodnie, gabinety
lekarskie, kancelarie
adwokackie

10. Kocio³y, kaplice
11.

Domy parafialne, domy
kultury

1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3

Wskaniki miejsc postojowych
Strefa C
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
6

1 mieszkanie

MIN 2

1 mieszkanie

MIN 1,2

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6
1,2

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

Podstawa odniesienia

100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

7

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8

12. Myjnia samochodowa

1 stan. do mycia

MIN 2*

Baseny p³ywackie, si³ownia
13. Inne ma³e obiekty sportu
i rekreacji

100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 10

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.

Uwagi

* jw.
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§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
JELITKOWO REJON ULICY PIASTOWSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
NAZWA PLANU
Nr EW. PLANU 0121
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 1,27 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA ZAWIERAJ¥CA STREFY 23 I 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej
3) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0,8
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy jak na rysunku planu
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 13 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê
4) kszta³t dachu: nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa z ulicy Piastowskiej, Nadmorskiej (poza granicami planu)
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami po segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po³o¿ony jest w
granicach zespo³u wpisanego do rejestru zabytków
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) zabudowa z rozbiciem bry³ i rozcz³onkowaniem
elewacji,
b) ochrona alei lipowej wzd³u¿ ul. Piastowskiej,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
istniej¹cy ciep³oci¹g o rednicy 2 x 400 mm
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody Czarny Dwór i Zaspa
2) teren po³o¿ony w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego
3) teren stanowi fragment uk³adu urbanistycznego
Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytków
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) zalecana odleg³oæ od istniej¹cego ciep³oci¹gu wynosi dla zabudowy 2,0 m
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon
ul. Piastowskiej w miecie Gdañsku w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu,
3) przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
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3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo  rejon ul. Wypoczynkowej w miecie
Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska
Nr XVII/556/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 45 poz. 278 z dnia 8 maja 2000 r.).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2564
UCHWA£A Nr XIV/449/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna  rejon ulicy Dywizji Wo³yñskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna  rejon ulicy Dywizji Wo³yñskiej
w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar przylegaj¹cy do
pó³nocnej granicy Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Potoku Oruñskiego wzd³u¿ ul. Dywizji Wo³yñskiej i 3-ej Brygady Szczerbca.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
004) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
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2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
Dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
Wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i  na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê
62.
W terenach us³ugowych dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
51  obiekty u¿ytecznoci publicznej chronione: np.:
owiaty, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
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2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej z obiektem
gospodarczym,
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzia³ce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (p³aski, stromy). Je¿eli w ustaleniu
jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela zabudowa istniej¹ca
w bezporednim s¹siedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e dla tych fragmentów zosta³ ustalony obowi¹zuj¹cy typ zabudowy,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu

budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
4) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³acie pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 35 stopni.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie
100 miejsc
siedz¹cych

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
Parkowania
4
MIN 2,0
MIN 1,2

1
1.
2.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne

3.

Kina, teatry

4.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

5.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m2 pow.
u¿ytkowej

MIN 16,0 + 0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 20,0 +0,3 m.p.
dla autokaru

6.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

7.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3,0

100 miejsc
siedz¹cych

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORUNIA GÓRNA  REJON
UL. DYWIZJI WO£YÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1736
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 1,31 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
zieleñ krajobrazowo-ekologiczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

Uwagi
5

MIN 22,0

1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Dywizji Wo³yñskiej
(poza granicami planu) oraz ulicy 3-ej Brygady
Szczerbca (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
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4) odprowadzenie wód opadowych  nie ustala siê,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  ustala siê strefê ochrony archeologicznej jak na rysunku planu, gdzie
wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie
2) zachowanie aktualnego ukszta³towania terenu,
3) zachowanie istniej¹cego rolinnoci.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren zagro¿ony procesami erozyjnymi.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) penetracja piesza wy³¹cznie po oznaczonych ci¹gach,
2) schody terenowe z materia³ów naturalnych.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) teren s¹siaduje od strony po³udniowej (poza granicami planu) z zespo³em przyrodniczo-krajobrazowym Dolina Potoku Oruñskiego,
2) zaleca siê biologiczne metody przeciwdzia³ania erozji stoków.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORUNIA GÓRNA  REJON
UL. DYWIZJI WO£YÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1736
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 2,06 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
us³ugi sportu i rekreacji z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
pozosta³e ze strefy
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
budynek wielorodzinny oznaczony na rysunku planu
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê
5) ci¹g pieszy od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 001-64.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
5) zakaz lokalizacji noników reklamowych,
6) zakaz lokalizacji wie¿ telekomunikacyjnych, masztów (w tym radiowych), i innych tego typu urz¹dzeñ,
7) ci¹gi pieszo-rowerowe jak na rysunku planu,
8) ci¹g pieszy jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Dywizji Wo³yñskiej
(poza granicami planu) oraz ulicy 3-ej Brygady
Szczerbca (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  ustala siê strefê ochrony archeologicznej jak na rysunku planu, gdzie
wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
2) zachowanie aktualnego ukszta³towania terenu z dopuszczeniem przekszta³ceñ wysokociowych do 1,0
m w celu trasowania cie¿ek rowerowych, ci¹gów
pieszych, schodów terenowych oraz terenowych
urz¹dzeñ sportowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
fragmenty terenu zagro¿one utrat¹ stabilnoci skarp
oraz uruchomieniem procesów erozyjnych na stokach

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6802 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zakaz zabudowy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) teren s¹siaduje bezporednio lub porednio od
strony po³udniowej (poza granicami planu) z zespo³em przyrodniczo-krajobrazowym Dolina Potoku Oruñskiego,
2) ci¹g pieszo-rowerowy wokó³ zespo³u przyrodniczokrajobrazowego Dolina Potoku Oruñskiego,
3) zaleca siê ujednolicon¹ ma³¹ architekturê w strefie,
4) zaleca siê biologiczne metody przeciwdzia³ania erozji stoków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORUNIA GÓRNA  REJON
UL. DYWIZJI WO£YÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1736
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 1,66 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 51
przedszkole lub wietlica
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 12,0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  dachy strome,
8. PARKINGI
1) zgodnie z § 4,
2) dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych na uli-

Poz. 2564

cy Dywizji Wo³yñskiej (poza granicami planu) w bezporednim s¹siedztwie.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Dywizji Wo³yñskiej (poza
granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
zakaz lokalizacji noników reklamowych
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORUNIA GÓRNA  REJON
UL. DYWIZJI WO£YÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1736
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 2,12 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 23  zabudowa mieszkaniowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,8,
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15,0 m,
3) formy zabudowy  zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna wolnostoj¹ca oraz ma³e domy mieszkalne,
4) kszta³t dachu  dachy strome,
5) ustala siê o widokow¹ jak na rysunku planu,
6) ci¹g pieszo-rowerowy jak na rysunku planu,
7) ci¹gi piesze jak na rysunku planu,
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Dywizji Wo³yñskiej
(poza granicami planu) oraz ul. 3-ej Brygady Szczerba (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zagospodarowanie terenu zieleni¹ redni¹ i nisk¹ jak
na rysunku planu.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 400 mm,
2) istniej¹cy ciep³oci¹g.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ustala siê zakaz zabudowy w odleg³oci 5 m od magistrali wodoci¹gowej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna 
rejon ulicy Dywizji Wo³yñskiej w miecie Gdañsku, w
skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) istniej¹cy budynek wielorodzinny uznany za zgodny z planem,
6) ci¹gi piesze,
7) ci¹gi pieszo-rowerowe,
8) o widokow¹,
9) punkt widokowy o pe³nej/niepe³nej panoramie,
10) pierzejê eksponowan¹,
11) ci¹g widokowy,
12) stanowisko archeologiczne,
13) fronty us³ugowe,
14) teren do zagospodarowania w formie zieleni redniej i niskiej,
15) tereny w³¹czone do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

§8
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z dnia 17 maja 1991 r.,
poz. 86).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VII/91/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko (dzia³ka nr 85) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Warzenko (dzia³ka nr 85) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw
rolnych  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  900 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KL1, KD i KW,
 12 m od krawêdzi lasu,
 po krawêdzi skarpy oraz po granicy nieu¿ytku.
KD  projektowana droga gminna o szer. 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KL1  projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia  3 m).

ZL  zieleñ lena:
a) pozostawiæ w obecnym u¿ytkowaniu.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej oraz z istniej¹cej
drogi gminnej za porednictwem projektowanej drogi gminnej, projektowanej drogi wewnêtrznej i projektowanych dojazdów wewnêtrznych.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasa-
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dach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2566
UCHWA£A Nr VII/92/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko (dzia³ka nr 88) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Warzenko (dzia³ka nr 88) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw
rolnych  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,

Dziennik Urzêdowy
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d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1,
 12 m od krawêdzi lasu.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia: 1,5 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego lub z w³asnego ujêcia,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych,
regularnie opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych (dotyczy KD1),
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
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§3

§1

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kosowo (dzia³ka nr 35/1) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren istniej¹cego kurnika  przeznacza siê pod rzemios³o, us³ugi z
funkcj¹ mieszkaniow¹. Obszar fragmentu wsi Kosowo
(dzia³ka nr 36/2) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren istniej¹cego kurnika  przeznacza siê pod
rzemios³o, us³ugi z funkcj¹ mieszkaniow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UR+MN  rzemios³o, us³ugi z funkcj¹ mieszkaniow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) minimalna powierzchnia dzia³ki  5000 m2,
f) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
g) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), zieleñ lokowaæ w pasie wzd³u¿ granicy dzia³ki,
h) prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów emisyjnych, a oddzia³ywanie
instalacji lub urz¹dzeñ nie mo¿e powodowaæ pogorszenia stanu rodowiska w znacznych rozmiarach
lub zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi,
i) na granicy terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ musz¹ zostaæ spe³nione wszystkie
normy okrelone dla funkcji chronionej,
j) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW,
 12 m od krawêdzi lasu,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m oraz
jak na rys. planu, w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(oczyszczenie w stopniu okrelonym obowi¹zuj¹cymi przepisami), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,

§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2567
UCHWA£A Nr VII/93/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosowo (dzia³ki nr 35/1, 36/2) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
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f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane
w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej za porednictwem
projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2568
UCHWA£A Nr VII/95/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo 
Kawle Dolne (dzia³ka nr cz. 5/8) w gminie Przodkowo.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod rzemios³o, us³ugi z funkcj¹ mieszkaniow¹ na 30%.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Przodkowo  Kawle Dolne (dzia³ka nr cz. 5/8) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolnych  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  900 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:

§2

§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
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 6 m od KW, od istniej¹cej drogi gminnej oraz od
istniej¹cej drogi wewnêtrznej,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej za porednictwem
projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego
w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej
(scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zaintereso-

wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2569
UCHWA£A Nr VII/96/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo 
Kawle Dolne (dzia³ki nr cz. 35/5, 49, 50, 51) w gminie
Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Przodkowo  Kawle Dolne (dzia³ka nr cz. 35/5, 49, 50, 51) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolnych i nieu¿ytków 
przeznacza siê pod siedlisko zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MR  siedlisko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
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c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  2000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  30 m,
h) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
i) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), ma³e zbiorniki wodne
i zag³êbienia z wod¹ do zachowania,
j) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 12 m od krawêdzi lasu,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
ZL  zieleñ lena:
a) pozostawiæ w istniej¹cym u¿ytkowaniu.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej za porednictwem
istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod siedlisko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
2570
UCHWA£A Nr VII/97/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo 
Kawle Dolne (dzia³ki nr 33/3, 33/5) w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r.), art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Przodkowo  Kawle Dolne (dzia³ki nr 33/3, 33/5) w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolnych  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe, w uzasadnionych przypadkach
dachy wielospadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  900 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KW,
 8 m od KD1.
KD  projektowana droga gminna o szer. 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (szer. poszerzenia  3 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, po ujêciu w systemy kanalizacyjne i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych, do
gruntu lub wód powierzchniowych,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi gminnej oraz z projektowanej drogi gminnej za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,

b) w celu umo¿liwienia sytuowania zabudowy na nowoprojektowanych dzia³kach wzd³u¿ istniej¹cej drogi
gminnej, istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ SN przesun¹æ w pas drogowy w/w poszerzonej drogi (wymagane jest przesuniêcie 3 s³upów le¿¹cych w granicach
opracowania planu),
c) na przedmiotowym terenie znajduje siê strefa ochrony archeologicznej (lad osadnictwa z wczesnej epoki
¿elaza), przed zainwestowaniem terenu zobowi¹zuje siê
Inwestora do przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w obowi¹zuj¹cym dotychczas miejscowym planie wymienionej w § 1 zmiany
wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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§3

UCHWA£A Nr VII/100/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

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

w sprawie absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu
Gminy Stê¿yca za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r.
Rada Gminy Stê¿yca
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2002 i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy oraz
opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku 
uchwa³a Nr 68/IV/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Udziela siê Wójtowi Gminy Stê¿yca absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy za rok 2002.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy jako za³.
Nr 1* stanowi integralna czêæ uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

2572
UCHWA£A Nr VIII/111/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stê¿y³a.
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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Stê¿yca w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Stê¿yca:
1) Nr XXI/160/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 86,
poz. 561),
2) Nr XXXV/267/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stê¿yca (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 928).

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/111/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 maja 2003 r.
STATUT GMINY STÊ¯YCA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Stê¿yca,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia
so³ectw oraz ich uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Gminy, jak te¿
uczestniczenia so³tysów w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
oraz zadania i tryb dzia³ania Wójta,
4) zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej oraz komisji
sta³ych Rady Gminy,
5) podstawy zatrudniania pracowników samorz¹dowych,
6) zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady i jej komisji oraz uzyskiwania informacji
publicznej.
§2
Przez u¿yte w Statucie okrelenia nale¿y rozumieæ:
1) Gmina  Gmina Stê¿yca,
2) Rada  Rada Gminy Stê¿yca,
3) Przewodnicz¹cy Rady  Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Stê¿yca,
4) Komisja Rewizyjna  Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Stê¿yca,
5) Komisja  Komisja Rady Gminy Stê¿yca,
6) Wójt  Wójt Gminy Stê¿yca,
7) Urz¹d  Urz¹d Gminy w Stê¿ycy,
8) Statut  Statut Gminy Stê¿yca,
9) Ustawa o samorz¹dzie gminnym  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
ROZDZIA£ II
Gmina
§3
1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Mieszkañcy Gminy tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne i podejmuj¹
rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez
wybory i referendum) lub za porednictwem organów
Gminy oraz realizuj¹ zadania na rzecz osób niepe³nosprawnych ujête w programie samorz¹dowym.
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ROZDZIA£ III

4. Konsultacje w sprawie utworzenia so³ectwa przeprowadza siê na zebraniu wiejskim zwo³anym przez Wójta, na które poprzez obwieszczenia zaprasza siê mieszkañców z obszaru proponowanego dla nowo tworzonego so³ectwa.
5. Zebranie wiejskie w sprawie utworzenia so³ectwa kieruje siê sporz¹dzeniem stanowiska zebrania w tej sprawie z zaznaczeniem jego obszaru i granic oraz podaniem wyników g³osowania uprawnionych mieszkañców.
6. Rada mo¿e dokonaæ po³¹czenia so³ectw w razie podjêcia pozytywnych uchwa³ przez ka¿de z zebrañ wiejskich ³¹czonych so³ectw lub z w³asnej inicjatywy.
W przypadku inicjatywy Rady postanowienia ust. 4 i 5
stosuje siê odpowiednio.
7. Rada na pisemny i uzasadniony wniosek 50% mieszkañców danego so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze lub z w³asnej inicjatywy mo¿e podj¹æ
uchwa³ê o jego podziale lub zniesieniu. Postanowienia
ust. 4 i 5 stosuje siê odpowiednio.
8. Przebieg granic so³ectw powinien w miarê mo¿liwoci
uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
9. Wójt prowadzi rejestr so³ectw. Aktualnie w Gminie istniej¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Stê¿yca,
2) Gapowo,
3) ¯uromino,
4) Borucino,
5) Kamienica Szlachecka,
6) Czaple,
7) Go³ubie,
8) Szymbark,
9) Pierszczewo,
10) Sikorzyno,
11) Nowa Wie,
12) £osienice,
13) Niesio³owice,
14) Klukowa Huta,
15) Potu³y,
16) Zgorza³e,
17) £¹czyno,
18) Stê¿ycka Huta.

So³ectwa

§7

§6

1. So³tys z urzêdu uczestniczy w pracach Rady.
2. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach i podczas obrad
komisji sk³adaæ interpelacje i zapytania, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§4
1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie kartuskim w województwie pomorskim i obejmuje obszar 160,3 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:
100.000, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1 do Statutu*.
3. Herb Gminy stanowi¹ dwie z³ote litery S, w tym jedna w koronie, oddzielone poziomo b³êkitnym pasem.
Litera S w koronie umieszczona jest na purpurowym
tle u góry tarczy, za litera S bez korony  na tle zielonym u do³u tarczy. Herb nawi¹zuje do faktu, ¿e Stê¿yca
obecnie sk³ada siê z dwóch wsi tj. Stê¿ycy Królewskiej,
st¹d litera S z koron¹ na czerwonym tle (królewskiej
purpurze) oraz Stê¿ycy Szlacheckiej przedstawionej
jako litera S na zielonym tle (symbol du¿ej iloci lasów), rozdzielonymi rzek¹ Raduni¹, któr¹ symbolizuje
b³êkitny pasek pomiêdzy polami tarczy. Herb zosta³
ustalony uchwa³¹ Nr XXXVI/180/97 Rady z dnia 4 kwietnia 1997 r.
Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
4. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Stê¿yca.
§5
1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne, których rejestr prowadzi Wójt.
2. W Gminie funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Urz¹d Gminy w Stê¿ycy,
2) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy,
3) Dom Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy,
4) Gminny Zespó³ Ekonomiczno  Administracyjny
Szkó³ w Stê¿ycy,
5) Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Stê¿ycy,
6) Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Szymbarku,
7) Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Klukowej Hucie,
8) Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Kamienicy
Szlacheckiej,
9) Szko³a Podstawowa w Go³ubiu,
10) Gminna Biblioteka Publiczna w Stê¿ycy,
11) Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Stê¿ycy,
12) Zak³ad Komunalny w Stê¿ycy.

1. So³ectwo stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy, której organizacjê i zakres dzia³ania okrela Rada odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami w trybie jak przy tworzeniu so³ectwa.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu so³ectwa rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 3.
3. Rada mo¿e utworzyæ so³ectwo na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej 50% mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze z obszaru proponowanego so³ectwa lub z w³asnej inicjatywy. Projekt granic nowego so³ectwa przygotowuje Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki, z tym, ¿e je¿eli inicjatorem utworzenia so³ectwa jest Rada to wy³ania ona komisjê doran¹, z któr¹ Wójt uzgadnia projekt granic.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§8
1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy i gospodaruj¹ samodzielnie rodkami
wydzielonymi ka¿dorazowo do ich dyspozycji przez
Radê.
2. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw sprawuje
Skarbnik Gminy, który przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.
3. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na
zasadach okrelonych w ich statutach.
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ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§9

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 10
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
3. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.
4. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
§ 11
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i 2
Wiceprzewodnicz¹cych oraz powo³uje Komisje Rewizyjn¹ i nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Bud¿etow¹,
2) d) s. Owiaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej,
3) d) s. Rozwoju Gminy.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³ywaæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru 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.
§ 13
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 14
W przypadku odwo³ania z funkcji, przyjêcia rezygnacji
b¹d wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub Wi-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ceprzewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji, Rada
na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru uzupe³niaj¹cego.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 13 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y innego radnego do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa ust. 1 Przewodnicz¹cy mo¿e
dzia³aæ przez pe³nomocnika, który mo¿e byæ wy³¹cznie radnym.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 17
Obs³ugê Rady zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 18
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 wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³, o których mowa w ust. 1, Rada mo¿e
podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
4) apele zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Postanowienia, deklaracje, owiadczenia i apele s¹
podejmowane równie¿ w formie uchwa³y, jednak¿e nie
ma do nich zastosowania przewidziany w Statucie tryb
zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 19
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania jej zadañ, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady jak te¿ tam nie przewidziane, ale zwo³ane
w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Przygotowanie sesji
§ 20
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
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bê 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.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym i so³tysom materia³ów, w tym projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad,
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych i so³tysów najpóniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomoc¹ listów
poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdaniu z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty  na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy, najpóniej na 7 dni przed terminem sesji.

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

§ 21

§ 28

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê, co nie ogranicza prawa obecnoci na sesji innych
osób, jak te¿ przedstawicieli rodków spo³ecznego
przekazu informacji.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym:
Wójt, jego Zastêpca, Sekretarz, Skarbnik Gminy i radca prawny.
3. Do udzia³u w sesjach Rady w miarê potrzeby mog¹
zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lub pracownicy bezporednio odpowiedzialni za dany zakres dzia³ania bêd¹cy przedmiotem
rozwa¿añ radnych.
§ 22
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej niezbêdnej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 23
1. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 24
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad, b¹d co najmniej
50% radnych obecnych na sesji, 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. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad, potrze-

§ 25
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich jest mowa w § 19 ust. 3.
§ 26
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.
§ 27

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram.... sesjê Rady Gminy Stê¿yca.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 24 ust. 2.
§ 29
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Wójta z jego dzia³alnoci i prac w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³
Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych oraz so³tysów,
6) odpowiedzi na interpelacje,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 30
1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 sk³ada
Wójt lub jego Zastêpca w przypadku nieobecnoci Wójta.
2. Sprawozdanie i opinie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.
§ 31
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 ustnej lub pisemnej w
trakcie sesji.
5. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie ustnej na tej samej sesji lub pisemnej, w terminie 21 dni
na rêce Przewodnicz¹cego Rady, radnego lub so³tysa
sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udziela Wójt.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹ radny
lub so³tys interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych i so³tysów o
z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na
najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 32
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, a 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. Je¿eli
bezporednia odpowied na zapytania nie jest mo¿liwa odpowiedzi pisemnej udziela Wójt lub pracownik
przez niego wskazany w terminie 21 dni. Postanowienia § 31 ust. 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 33
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 34
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wypowiedzi
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
w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c
odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji. W przypadku niedostosowania siê tej osoby do
nakazu Przewodnicz¹cego, ten mo¿e skorzystaæ z pomocy Policji.
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§ 35

Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³aszane na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusje po dopuszczeniu co najwy¿ej jednego g³osu
za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym
poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 37
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 38
1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowanie siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania do momentu
zarz¹dzenia g³osowania Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 39
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam.....
sesjê Rady Gminy Stê¿yca.
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.
§ 40
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 41
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
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po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.

dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.

§ 42

§ 46

1. Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje pracownik wymieniony w ust. 1 do
czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa w § 29 pkt 1.

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady, organizacyjnych Sekretarzowi Gminy.

§ 43
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania siê sesji, godzinê
jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowania przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego od treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 44
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 45
1. Protokó³ numeruje siê kolejnymi liczbami rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji z
oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. 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.
3. Odpis protokó³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu
5 dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Wójt

3. Uchwa³y
§ 47
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 18 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 18 ust. 2
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 48
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,
6) okrelenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y maj¹cej w opinii Wójta szczególny lub
niepowtarzalny charakter powinien byæ przed³o¿ony
Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o ewentualnych skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo
przez innego prawnika.
§ 49
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.
§ 50
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 51
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
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Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.

daje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów,
a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§ 53

§ 58

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.

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 57 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

4. Procedura g³osowania
§ 54
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 55
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw,
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 56
1. W g³osowaniu tajnym, które odbywa siê wy³¹cznie w
przypadkach ustawowo okrelonych radni g³osuj¹ za
pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 57
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 pod-

§ 59
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ze
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ 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.
§ 60
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
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5. Komisje Rady

§ 69

§ 61
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

1. 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.

§ 62

§ 70

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z planami pracy przed³o¿onymi Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. O terminie posiedzenia komisji i przewidywanym porz¹dku obrad podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy w Urzêdzie Gminy najpóniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
§ 63
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem 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.
§ 64
Pracami Komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 65
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 66
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych w terminie do 31 stycznia ka¿dego roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdanie z dzia³alnoci komisji za rok ubieg³y.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 67
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku równej liczby
g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
6. Radni
§ 68
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 71
1. Gminna Komisja Wyborcza wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego tej Komisji,
w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorz¹du
terytorialnego.
§ 72
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radnymi 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.
§ 73
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.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 74
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z trzech cz³onków, w tym
z Przewodnicz¹cego, Z-cy Przewodnicz¹cego i Sekretarza.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybieraj¹ sporód siebie jej cz³onkowie.
§ 75
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje prace
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
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1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia 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.
3.
4.
5.
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projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ/kontrola wstêpna/.
Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.
Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2  3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

2. Zasady kontroli

§ 83

§ 77

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 77 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego. 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.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 78
Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
§ 79
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 80
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 81
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce  d³u¿ej ni¿ 3 dni robocze.
§ 82
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy

3. Tryb kontroli
§ 84
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji, po uprzednim zawiadomieniu Wójta i kierownika jednostki organizacyjnej o zamiarze przeprowadzenia kontroli na co najmniej 7 dni
przed terminem wskazuj¹c zakres i rodzaj kontroli.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolowanego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych. W przypadku gdy Przewodnicz¹cy bierze udzia³ w kontroli jest
on kierownikiem zespo³u i dzia³a bez pisemnego upowa¿nienia.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej na podstawie upowa¿nienia Przewodnicz¹cego
Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot i zakres
kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 3.
5. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 3. Za
przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej
powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce
przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli
pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia ludz-
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kiego lub te¿ zapobiec powstaniu strat materialnych w
mieniu komunalnym.
6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê w najkrótszym mo¿liwie terminie do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 85
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.
§ 86
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki do 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 wstêp do obiektu i pomieszczenia 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.
§ 87
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 88
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 89
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.
§ 90
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Wyniki, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u kontrolowanego do podpisania.
§ 91
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt.
5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
§ 92
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia pó³roczne plany pracy, z tym, ¿e w pierwszym roku
kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
a w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu
poprzedzaj¹cym okres objêty planem.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej, przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 93
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie w terminie do 31
marca ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjna,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium,
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4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
§ 94
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,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 95
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 96
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 97
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 bud¿etowych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej Wójta do zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy.
§ 98
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady, lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonaniu 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.
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4. Do cz³onków innych Komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacje wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 99
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.
ROZDZIA£ VII
Zadania i tryb dzia³ania Wójta
§ 100
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzêdu.
2. Zasady i tryb wyboru oraz odwo³ania Wójta okrelaj¹
odrêbne przepisy prawa.
§ 101
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewn¹trz,
2) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
3) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzêdu,
6) nadzór nad nale¿yt¹ realizacj¹ zadañ w³asnych gminy, zleconych gminie, jak przyjêtych do wykonania
w drodze porozumienia,
7) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzêdowi,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
9) podejmowanie czynnoci w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
10) ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu zamierza powierzyæ swojemu
Zastêpcy lub Sekretarzowi Gminy.
§ 102
Wójt dzia³a jednoosobowo, a w realizacji zadañ w³asnych gminy podlega wy³¹cznie Radzie.
ROZDZIA£ VIII
Pracownicy samorz¹dowi
§ 103
1. Pracownicy samorz¹dowi s¹ zatrudnieni:
1) na podstawie wyboru  Wójt,
2) na podstawie powo³ania  Z-ca Wójta, Sekretarz
Gminy, Skarbnik Gminy i Z-ca Kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego,
3) na podstawie umowy o pracê  pozostali pracownicy.
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2. Czynnoci z zakresu prawa pracy z Wójtem, za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia, dokonuje Przewodnicz¹cy Rady na podstawie odrêbnej uchwa³y Rady.
3. Czynnoci z zakresu prawa pracy z pracownikami,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje Wójt.
ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady i jej Komisji
oraz uzyskiwania informacji publicznej
§ 104
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ Rady,
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Obywatele maja prawo wstêpu na sesje Rady Gminy
i posiedzenia komisji zajmuj¹c wyznaczone dla nich
miejsca.
4. Przewodnicz¹cy Rady lub Komisji mo¿e udzieliæ g³osu
osobie nie bêd¹cej radnym.
§ 105
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 106
1. Z dokumentów wymienionych w § 104 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu.
§ 107
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelniania sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 104 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek ksero-graficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie dokumentów  w³aciwa stawka op³aty skarbowej,
2) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  wed³ug
stawki obowi¹zuj¹cej w Urzêdzie Gminy.
§ 108
1. Uprawnionym do dostêpu informacji publicznej s¹
wszystkie zainteresowane osoby, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego albo faktycznego, chc¹ce
uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów
Gminy.
2. Informacji ustnej udziela siê na wniosek z³o¿ony ustnie.
3. informacji pisemnej udziela siê na wniosek z³o¿ony na
pimie, niezw³ocznie, jednak nie póniej ni¿ w terminie
7 dni za wyj¹tkiem sytuacji, do których maja zastoso-

wanie ogólne przepisy dotycz¹ce terminów za³atwiania spraw w postêpowaniu administracyjnym.
4. Odmowa udzielenia informacji lub dostêpu do danego dokumentu nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 109
1. Uprawnienia okrelone w § 104  108 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadkach ograniczenia jawnoci wynikaj¹cych
wy³¹cznie z ustaw,
2) do dokumentów i informacji udostêpnianych wy³¹cznie stronom na podstawie art. 73  74 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.

2573
UCHWA£A Nr XI/126/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 19 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy Stê¿yca dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na jej terenie w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XI/126/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 19 sierpnia 2003 r.
TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA
DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
W GMINIE STÊ¯YCA
§1
1. Przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie Gmi-
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ny Stê¿yca otrzymuj¹ z bud¿etu Gminy dotacjê na ka¿dego ucznia (dziecko) w wysokoci 75% wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia
(dziecko) w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminê Stê¿yca.
2. Przez wydatki bie¿¹ce ponoszone przez Gminê rozumie siê wydatki ponoszone w jednostkach bud¿etowych pomniejszone o dochody osi¹gane przez te jednostki.
§2
Dotacje przekazywane s¹ zaliczkowo w 12 równych
ratach miesiêcznych do 25  go dnia ka¿dego miesi¹ca.
§3
1. Warunkiem przyznania dotacji jest przedstawienie
Wójtowi przez osobê prowadz¹c¹ placówkê wniosku
o przyznanie dotacji z wyszczególnieniem planowanej
liczby dzieci (uczniów) bêd¹cych korzystaæ z przedszkola w roku kalendarzowym objêtym dotacj¹, nie póniej
ni¿ do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego.
2. Obok danych wskazanych w ust. 1, wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraæ:
1) nazwê placówki,
2) nazwê organu za³o¿ycielskiego,
3) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykorzystanie
i rozliczenie finansowe dotacji
4) plan finansowy wykorzystania dotacji,
5) nazwê i numer rachunku bankowego, na który nale¿y przekazywaæ dotacje.
3. Dotacja mo¿e byæ przeznaczona wy³¹cznie na finansowanie wydatków bie¿¹cych niepublicznego przedszkola.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

informacji o przeciêtnej liczbie dzieci oraz poniesionych
wydatkach, bêd¹cych podstaw¹ obliczenia dotacji.
2. Kwota niedoboru dotacji zwiêksza zaliczkê za kwiecieñ
roku, w którym nastêpuje rozliczenie, a kwota nadp³aconej dotacji potr¹cona jest w trzech równych ratach z
zaliczek na kwiecieñ, maj i czerwiec roku w którym nastêpuje rozliczenie.
§9
Dotacje przyznawane s¹ na okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego (bud¿etowego).

2574
UCHWA£A Nr XII/128/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 9 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 196/24 we wsi Czaple.

Przyznanie dotacji nastêpuje na podstawie zawartej
umowy.

Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 28
i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:

§5

§1

1. Niepubliczne przedszkola przekazuj¹ co miesi¹c do
Wójta informacjê, w której zawarta jest aktualna liczba
uczniów (dzieci) uczêszczaj¹cych do placówki.
2. Liczbê dzieci (uczniów) w lipcu i sierpniu ka¿dego roku
ustala siê jako redni¹ arytmetyczn¹ liczby dzieci
(uczniów) w poszczególnych miesi¹cach w okresie od
wrzenia roku poprzedzaj¹cego udzielenie dotacji do
czerwca roku nastêpnego z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nej liczby ca³kowitej.

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia
1989 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 196/24 o pow. ok. 0.30
ha po³o¿onej we wsi Czaple przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Ustala siê standard akustyczny jak
dla zabudowy mieszkaniowej.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Zasady podzia³u: nie mniej ni¿ 1000 m2, 3 dzia³ki
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji
Procent pokrycia zabudow¹: do 15%
Linie zabudowy: jak na rysunku planu.
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°- 50°.

§4

§6
1. Niepubliczne przedszkola sporz¹dzaj¹ i przekazuj¹ do
Wójta do 20- tego dnia ka¿dego miesi¹ca, rozliczenie
otrzymanej dotacji za okres od 1 stycznia do ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c z³o¿enia
rozliczenia.
2. Rozliczenie winno zawieraæ rodzaj i wartoæ wydatków
sfinansowanych z dotacji.
§7
Kontrolê wykorzystania dotacji sprawuje Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona.
§8
1. Rozliczenie dotacji za dany rok kalendarzowy nastêpuje do dnia 30 marca nastêpnego roku  na podstawie

Dziennik Urzêdowy
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Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji towarzysz¹cej typu gara¿, budynek gospodarczy oraz elementów ma³ej architektury
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 193 projektowanym dojazdem KD
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
do oczyszczalni cieków, do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków podpisan¹ z przedsiêbiorstwem komunalnym,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej wprowadzenie pojedynczego, lunego szpaleru drzew, za na pozosta³ych fragmentach dzia³ek
lokalizacja zieleni w formie grup drzew i krzewów
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê
Stawka procentowa: 15%
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia
zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 5/94, 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego
KD
Funkcja: przeznacza siê na projektowany dojazd do zespo³u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 6.0 m
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 196/24 we
wsi Czaple w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,

2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela

2575
UCHWA£A Nr XII/129/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 9 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 242 we wsi Czaple.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 28
i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia
1989 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 242 o pow. ok. 1.0 ha
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po³o¿onej we wsi Czaple przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala siê standard akustyczny jak
dla zabudowy mieszkaniowej
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Zasady podzia³u: nie ustala siê, budynek mieszkalny
wraz z obiektami towarzysz¹cymi usytuowane na dzia³ce w formie kaszubskiej zagrody wielobudynkowej
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji
Procent pokrycia zabudow¹: do 15%
Linie zabudowy: jak na rysunku plan.
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°- 50°
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu gara¿, budynek gospodarczy
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej zlokalizowanej wzd³u¿
wschodniej granicy dzia³ki
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
do oczyszczalni cieków, do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków podpisan¹ z przedsiêbiorstwem komunalnym,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi gminnej wprowadziæ szpalery drzew
Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ studium krajobrazowe lokalizacji obiektów uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdañsku
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê
Stawka procentowa: 15%
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia
zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 5/94, 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego
KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi gminnej
zlokalizowanej wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki nr 242.
Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rysunku planu, nie mniej ni¿ 2.0 m do 2.5 m

Dziennik Urzêdowy
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KD 1
Funkcja: przeznacza siê na drogê dojazdow¹ gospodarcz¹ do terenów po³o¿onych w g³êbi dzia³ki nr 242.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu, nie mniej ni¿ 10.0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 242
we wsi Czaple w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela

2576
UCHWA£A Nr XII/130/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 9 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ek nr 125 i nr 127 we wsi Niesio³owice.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 28
i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2576

 6826 

Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia
1989 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy czêci dzia³ek nr 125 i 127 o ³¹cznej pow.
ok. 0.40 ha po³o¿onych we wsi Niesio³owice przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTl 1, UTl 2
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej. Ustala siê standard akustyczny jak dla
terenów rekreacyjno  wypoczynkowych po³o¿onych
poza miastem.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Zasady podzia³u: nie mniej ni¿ 1000 m2, 2 dzia³ki wzd³u¿
drogi gminnej o nume rze ewidencyjnym gruntu 130
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji
Procent pokrycia zabudow¹: do 10%
Linie zabudowy: jak na rysunku planu
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°- 50°
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji elementów ma³ej architektury
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 130
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
do oczyszczalni cieków, do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków podpisan¹ z przedsiêbiorstwem komunalnym,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN

Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi gminnej wprowadziæ na dzia³kach szpalery drzew
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê
Stawka procentowa: 15%
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 5/94 i 11/98 Wojewody Gdañskiego
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej indywidualnej naczêci dzia³ek nr 125 i 127
we wsi Niesio³owice w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UTl 1,
UTl 2.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela
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Poz. 2577

2577
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 listopada 2003 r.
w sprawie sprostowania b³êdu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46,

Grupa
odbiorców
Grupa K-05
Grupa K-07
Grupa K-09
Grupa K-10
Grupa K-11
Grupa K-12
Grupa K-13
Grupa K-14

poz. 499; z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595)  w decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OGD-820/513-B-/11/2003/IV/AP z
dnia 6 padziernika w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a dla Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC Spó³ka w Pruszczu Gdañskim (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 117, poz. 2080) prostuje siê b³¹d  w ten sposób, ¿e w czêci IV Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen
i stawek op³at 4.1. Bazowe ceny i stawki op³at  nale¿y
dodaæ fragment tabeli:

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
netto
brutto*
10 872,69
13 264,68
10 386,56
12 671,60
8 087,31
9 866,52
11 200,36
13 664,44
11 544,86
14 084,73
10 723,78
13 083,01
6 172,83
7 530,85
11 496,48
14 025,71

Niniejsze obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Stawka op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
netto
29,57
30,52
42,08
30,87
30,13
26,06
24,32
31,82

brutto*
36,08
37,23
51,34
37,66
36,76
31,79
29,67
38,82
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