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185
ZARZ¥DZENIE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.
Przepisy Portowe
Na podstawie art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeñstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z pón. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
Czêæ I
Przepisy Ogólne
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§1
1. W rozumieniu niniejszego zarz¹dzenia u¿yte w jego treci okrelenia oznaczaj¹:
1) Konwencja Colreg (m.p.z.z.m).  przepisy konwencji w sprawie miêdzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r. (Dz. U.
z 1977 r. Nr 15, poz. 61 i z 1984 r Nr 23, poz. 106),
2) Konwencja DUMPING 72  przepisy konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji z dnia 29 grudnia
1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46, 47 i z 1997 r.
Nr 47 poz. 300),
3) Konwencja Helsiñska 92  przepisy konwencji
o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego 1992, sporz¹dzonej w Helsinkach 9
kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346,
347),
4) Konwencja MARPOL 73/78  przepisy miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporz¹dzonej w Londynie 2
listopada 1973 r. wraz z za³¹cznikami I, II, III, IV i V
oraz Protokó³ dotycz¹cy tej konwencji wraz z za³¹cznikiem l sporz¹dzonym w Londynie 17 lutego
1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17 poz. 101, 102),
5) Konwencja SOLAS 74  przepisy miêdzynarodowej konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu,
sporz¹dzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 61 poz. 318-321 oraz 1986 r.
Nr 35 poz. 177),
6) ISM CODE  miêdzynarodowy kod zarz¹dzania bezpieczn¹ eksploatacj¹ statków i zapobiegania zanieczyszczeniom, uchwalony przez IMO rezolucj¹
A.741(18),
7) IMDG CODE  miêdzynarodowy kod przewozu materia³ów niebezpiecznych w formie opakowanej,
drog¹ morsk¹, wydany przez Miêdzynarodow¹
Organizacjê Morsk¹ (IMO) w Londynie,
8) BC CODE  miêdzynarodowy kod bezpiecznego postêpowania dla sta³ych ³adunków masowych,
9) IBC CODE  miêdzynarodowy kodeks budowy i wyposa¿enia statków przewo¿¹cych niebezpieczne
chemikalia luzem,
10) IGC  miêdzynarodowy kodeks gazowców,
11) Armator  ten, kto we w³asnym imieniu uprawia
¿eglugê statkiem w³asnym lub cudzym,
12) Ciecze ³atwopalne  ciecze, które stanowi¹ ³adunek, a których temperatura zap³onu wynosi 60 stopni C i poni¿ej wed³ug próby w tyglu zamkniêtym,

13) Funkcjonariusz kapitanatu portu  kapitan, oficer
i bosman portu, jak równie¿ inspektor ochrony rodowiska morskiego maj¹cy siedzibê w porcie,
14) Holownik  ka¿dy statek zajêty holowaniem innego statku,
15) Kotwicowisko  obszar wodny wyznaczony jako
miejsce oczekiwania statku na wejcie do portu,
16) £adunki niebezpieczne:
 ³adunki niebezpieczne wed³ug IMDG Code,
 ³adunki niebezpieczne luzem: oleje wymienione
w Za³¹czniku I Konwencji MARPOL 73/78, ³adunki
chemiczne wymienione w Za³¹czniku II Konwencji MARPOL 73/78, skroplone gazy wêglowodorowe i ciek³e gazy chemiczne wed³ug IGC Code,
17) Obszar morskiego portu  obszar l¹dowy wraz z
wewnêtrznym obszarem wodnym  zwany dalej
portem oraz zewnêtrzny obszar wodny  zwany
dalej red¹,
18) Tor wodny  opisana i opublikowana w wydawnictwach nawigacyjnych czêæ drogi wodnej o okrelonej g³êbokoci,
19) Urz¹dzenia portowe  wszelkie l¹dowe i wodne
urz¹dzenia s³u¿¹ce do cumowania i postoju statków, prze³adunku, przemieszczania i sk³adowania
oraz inne obiekty i urz¹dzenia niezbêdne w eksploatacji portu lub dla u¿ytku ogólnego,
20) U¿ytkownik  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci
prawnej, w³adaj¹ca nieruchomociami jak w³aciciel, wspó³w³aciciel, u¿ytkownik wieczysty lub posiadaj¹ca nieruchomoci w zarz¹dzie trwa³ym, u¿ytkowaniu albo w³adaj¹ca nieruchomoci¹ na podstawie innego tytu³u prawnego.
2. Ilekroæ w tekcie zarz¹dzenia jest wymieniony kapitanat portu nale¿y przez to rozumieæ w³aciwego funkcjonariusza kapitanatu portu.
§2
1. Przepisy zarz¹dzenia zwane dalej przepisami portowymi reguluj¹ sprawy w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi, korzystania z us³ug portowych maj¹cych znaczenie
dla bezpieczeñstwa morskiego, ochrony rodowiska
morskiego i utrzymania porz¹dku na obszarze morskich
portów i przystani morskich, le¿¹cych w zakresie w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w
S³upsku.
2. Przepisy portowe stosuje siê odpowiednio równie¿ na
obszarze kotwicowisk po³o¿onych poza obszarem portów oraz torów wodnych ³¹cz¹cych te kotwicowiska z
wodami portowymi.
3. Granice morskich portów i przystani okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§3
Sprawy sanitarne, celne, ochrony przeciwpo¿arowej,
radiokomunikacyjne oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy w portach morskich reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
1. W zakresie zapobiegania zderzeniom maj¹ zastosowanie przepisy Konwencji Colreg chyba, ¿e przepisy niniejszego zarz¹dzenia stanowi¹ inaczej.
2. W zakresie ochrony rodowiska zastosowanie maj¹
tak¿e odrêbne przepisy.
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3. W zakresie bezpieczeñstwa terminali prze³adunkowych
ropy naftowej i produktów ropopochodnych, p³ynnych
gazów i chemikalii maj¹ zastosowanie tak¿e zasady
okrelone w instrukcjach bezpiecznej obs³ugi terminali i w instrukcjach technologicznych.
§5
Przepisy portowe stosuje siê do statków, wodnosamolotów oraz u¿ytkowników i osób fizycznych znajduj¹cych
siê na obszarach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
§6
1. Korzystanie z morskich portów dozwolone jest w granicach i na zasadach ustalonych w przepisach portowych i przepisach odrêbnych.
2. Korzystanie z urz¹dzeñ portowych dozwolone jest po
uzyskaniu zezwolenia u¿ytkownika tych urz¹dzeñ o ile
przepisy portowe nie stanowi¹ inaczej.
§7
1. Wszystkie osoby korzystaj¹ce z portów i przystani
morskich oraz ich urz¹dzeñ zobowi¹zane s¹ do zachowania porz¹dku, przedsiêwziêcia rodków ostro¿noci
dla zachowania bezpieczeñstwa w porcie i unikania
szkód w urz¹dzeniach portowych, szkód wzajemnych
oraz szkód w rodowisku naturalnym.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 obowi¹zane s¹ niezw³ocznie zawiadomiæ kapitanat portu o spostrze¿onych awariach statków i urz¹dzeñ portowych, wadliwie dzia³aj¹cych b¹d przemieszczonych urz¹dzeniach
nawigacyjnych lub znakach oraz o zanieczyszczeniach
rodowiska. Obowi¹zane s¹ ponadto udzielaæ informacji i pomocy funkcjonariuszom kapitanatu portu przy
wykonywaniu ich zadañ s³u¿bowych.
§8
1. Nadzór i kontrolê nad przestrzeganiem przepisów portowych sprawuje w³aciwy kapitan portu.
2. Ilekroæ w przepisach portowych jest mowa o kapitanie
portu lub kapitanacie portu nale¿y przez to odpowiednio rozumieæ równie¿ bosmana portu lub bosmanat
portu.
3. Nadzór i kontrolê nad przestrzeganiem przepisów portowych w zakresie ochrony rodowiska i utrzymania
czystoci na obszarach portowych sprawuje tak¿e
G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska Morskiego w
Urzêdzie Morskim w S³upsku.
§9
1. Na wezwanie funkcjonariusza kapitanatu portu, lub innego uprawnionego pracownika Urzêdu Morskiego w
S³upsku, kapitan (kierownik) statku wzglêdnie jego zastêpca obowi¹zany jest przedstawiæ do wgl¹du dokumenty statku i za³ogi.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do u¿ytkowników portu i osób odpowiedzialnych za eksploatacjê
urz¹dzeñ portowych w zakresie okazywania wymaganych dokumentów stwierdzaj¹cych stan techniczny, potwierdzenie wykonanych przegl¹dów, atestacji, sonda¿y, zezwoleñ i uprawnieñ do obs³ugi wymaganych odpowiednimi przepisami.
§ 10
1. Funkcjonariusze kapitanatu portu maj¹ w czasie pe³-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nienia s³u¿by prawo wstêpu na statki oraz na place, do
magazynów i innych obiektów portowych celem przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów portowych.
2. Na wezwanie funkcjonariusza kapitanatu portu ka¿dy
statek obowi¹zany jest zatrzymaæ siê, dobiæ do wskazanego miejsca i przerwaæ podró¿.
3. Kapitan portu ma prawo zatrzymaæ dokumenty bezpieczeñstwa statku na czas jego postoju w porcie.
§ 11
1. Funkcjonariusze kapitanatu portu maj¹ prawo wydawania poleceñ maj¹cych na celu zapobieganie niebezpieczeñstwom zagra¿aj¹cym ¿yciu i zdrowiu ludzkiemu, rodowisku naturalnemu, statkom, urz¹dzeniom
portowym i ³adunkom oraz zwracanie siê w razie potrzeby do w³aciwych organów o pomoc.
2. Osoby przebywaj¹ce na terenie portu obowi¹zane s¹
stosowaæ siê do poleceñ wydanych przez funkcjonariuszy kapitanatu portu, w sytuacjach o których mowa
w ust. 1.
3. Polecenia funkcjonariuszy kapitanatu portu wydane w
zakresie bezpieczeñstwa, porz¹dku portowego i ochrony rodowiska s¹ natychmiast wykonalne, chyba ¿e
okrelono inny termin ich wykonania.
§ 12
Odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów portowych przez za³ogê statku jest kapitan (kierownik) statku,
a przez u¿ytkownika  dyrektor lub kierownik w³aciwego dzia³u s³u¿by.
Rozdzia³ II
wiat³a, znaki i sygna³y dwiêkowe statków
§ 13
O ile niniejsze przepisy nie stanowi¹ inaczej, wiat³a,
znaki i sygna³y powinny byæ zgodne z przepisami Konwencji Colreg i miêdzynarodowego kodu sygna³owego.
§ 14
Zabrania siê owietlania reflektorami mostku lub sterówki statku bêd¹cego w drodze.
§ 15
1. Jednostki p³ywaj¹ce Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej, urzêdów morskich, Policji i Urzêdu Celnego,
S³u¿by SAR i dozorcze w czasie akcji mog¹ w celu zwrócenia na siebie uwagi, oprócz wiate³ i znaków przewidzianych w Konwencji Colreg pokazywaæ:
1) wiat³o b³yskowe niebieskie widoczne dooko³a widnokrêgu,
2) dodatkowo w dzieñ: swoj¹ flagê s³u¿bow¹ wed³ug
ustalonego wzoru, w miejscu sk¹d bêdzie najlepiej
widoczna.
2. Jednostki wymienione w ust. 1 oprócz wiate³ i znaków mog¹ równie¿ nadawaæ dwiêkowy sygna³ modulowany.
§ 16
Statek przewo¿¹cy ³adunki niebezpieczne:
1) klasy 1.1, 1.2, 1.3 oraz klasy 2.1 i 2.3 IMDG Code w
ilociach powy¿ej 1 tony, a na statku pasa¿erskim powy¿ej 100 kg,
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2) gazy skroplone luzem wed³ug IGC Code albo nieodgazowane po ich przewozie,
3) ciecze ³atwopalne luzem albo nieodgazowane po ich
przewozie
powinien oprócz wiate³ i znaków przewidzianych w
Konwencji Colreg pokazywaæ w miejscu, sk¹d bêd¹
najlepiej widoczne:
1) w nocy: wiat³o czerwone widoczne dooko³a widnokrêgu,
2) w dzieñ flagê B wed³ug miêdzynarodowego kodu
sygna³owego.
§ 17
Prom portowy o napêdzie mechanicznym w drodze
powinien pokazywaæ w dzieñ kulê ¿ó³t¹ w miejscu, sk¹d
bêdzie najlepiej widoczna, a w nocy, oprócz wiate³ przepisanych w Konwencji Colreg wiat³o ¿ó³te b³yskowe nad
przednim wiat³em masztowym o charakterystyce 15 do
60 b³ysków na minutê.
§ 18
1. Ka¿dy statek przycumowany w porcie powinien od
zachodu do wschodu s³oñca jak równie¿ od wschodu
do zachodu s³oñca podczas ograniczonej widzialnoci
w³¹czyæ owietlenie zewnêtrzne.
2. Je¿eli podczas postoju dziób lub rufa wystaje poza
nabrze¿e lub pomost na drogê wodn¹, statek powinien pokazywaæ na koñcu wystaj¹cej czêci na wysokoci górnego pok³adu wiat³o bia³e, niezale¿nie od
wiate³ okrelonych w ust. 1.
3. Urz¹dzenie statku wystaj¹ce poza jego burtê powinno
byæ oznaczone w nocy bia³ym wiat³em.
4. Statek z konstrukcj¹ podwodnej czêci kad³uba w
kszta³cie wystaj¹cej gruszki powinien w nocy wywiesiæ nad ni¹ bia³e wiat³o.
5. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e
zezwoliæ na postój bez owietlenia wymaganego w
ust. 2. Wniosek o zezwolenie sk³ada kapitan lub armator statku.
§ 19
Statek, na którym wybuch³ po¿ar albo który jest zagro¿ony po¿arem, powinien niezw³ocznie powiadomiæ kapitanat portu i s³u¿by ratownicze oraz powinien nadawaæ
sygna³ z³o¿ony z dwiêków dwóch krótkich i jednego d³ugiego (.-) powtarzanych z przerwami nie d³u¿szymi ni¿
jedna minuta, nadawanych przy pomocy: syreny, gwizdka, buczka lub nieprzerwane bicie w dzwon okrêtowy.
Sygna³y powinny byæ nadawane do chwili przybycia stra¿y po¿arnej.
§ 20
W okrelonych ni¿ej sytuacjach statek powinien dawaæ
nastêpuj¹ce sygna³y dwiêkowe:
1) statek specjalnej s³u¿by pañstwowej dla zatrzymania innego statku: jeden krótki, jeden d³ugi dwa krótkie(. -..),
2) dla wezwania o w³¹czenie UKF: jeden d³ugi, jeden
krótki, jeden d³ugi (-.-).
Rozdzia³ III
Zasady ruchu statków
§ 21
1. Ruchem jednostek p³ywaj¹cych na obszarze portu i re-

dy kieruje wy³¹cznie dy¿urny funkcjonariusz kapitanatu portu.
2. Kapitanat portu ma prawo ograniczyæ albo zamkn¹æ
ruch na obszarze portu lub jego czêci, je¿eli wymagaj¹ tego warunki bezpieczeñstwa lub ochrony rodowiska a w szczególnoci:
1) w czasie sztormowej pogody,
2) w sytuacji szczególnie wysokiego lub niskiego stanu wody,
3) w czasie mg³y i ograniczonej widzialnoci,
4) w czasie zalodzenia,
5) w czasie akcji ratowniczych lub akcji usuwania skutków zanieczyszczeñ.
3. O ograniczeniu albo zamkniêciu ruchu kapitanat portu
zawiadamia:
1) je¿eli dotyczy to ruchu statków  przez podanie komunikatu na kanale roboczym UKF danego kapitanatu portu lub wywieszenie sygna³ów przewidzianych w § 35;
2) je¿eli dotyczy to ruchu na nabrze¿ach, pomostach
i przystaniach  przez zawiadomienie u¿ytkowników
urz¹dzeñ portowych lub przystani.
4. W przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 2, na u¿ytkownikach urz¹dzeñ portowych ci¹¿y obowi¹zek wykonania i rozmieszczenia odpowiednich tablic informacyjnych i znaków ostrzegawczych.
§ 22
Statek wchodz¹cy do portu powinien ust¹piæ z drogi
statkowi wychodz¹cemu z portu, chyba ¿e kapitanat portu zarz¹dzi inaczej.
§ 23
1. Statek, który zamierza przeci¹æ tor wodny, powinien
ust¹piæ z drogi statkowi, który mo¿e bezpiecznie nawigowaæ wzd³u¿ toru wodnego.
2. Obracanie statków na obszarze portu mo¿na wykonywaæ wy³¹cznie w miejscach do tego przeznaczonych
(obrotnice). W uzasadnionych przypadkach kapitanat
portu mo¿e wyraziæ zgodê na wykonanie obrotu w innym miejscu.
§ 24
Przy przechodzeniu pod mostem statek id¹cy w górê
rzeki powinien ust¹piæ z drogi statkowi id¹cemu w dó³
rzeki chyba, ¿e jest doæ miejsca na bezpieczne mijanie.
§ 25
1. Przechodzenie przez statki pod mostami ruchomymi
dozwolone jest dopiero po otrzymaniu od obs³ugi
mostu zgody na przejcie.
2. Statek ¿¹daj¹cy otwarcia mostu powinien nawi¹zaæ
³¹cznoæ radiow¹ z obs³uga mostu na obowi¹zuj¹cym
kanale roboczym UKF w celu uzyskania zgody na przejcie. W przypadku braku UKF mo¿e dawaæ z odleg³oci oko³o 500 m powtarzany w miarê potrzeby sygna³:
dwa krótkie, jeden d³ugi i jeden krótki dwiêk (..-.).
3. Sygna³em oznaczaj¹cym otwarte przejcie, s¹ dwa
wiat³a zielone sta³e, umieszczone w linii poziomej.
4. Sygna³em oznaczaj¹cym zamkniêcie przejcia, s¹ dwa
wiat³a czerwone sta³e, umieszczone w linii poziomej.
5. Sygna³em oznaczaj¹cym przygotowanie przejcia do
otwarcia s¹ dwa czerwone wiat³a sta³e umieszczone
w linii poziomej oraz dwa zielone wiat³a pulsuj¹ce w
linii poziomej umieszczone pod nimi.
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6. Sygna³em oznaczaj¹cym przygotowanie przejcia do
zamkniêcia s¹ dwa zielone wiat³a sta³e umieszczone
w linii poziomej oraz dwa czerwone wiat³a pulsuj¹ce
w linii poziomej umieszczone pod nimi.
7. Je¿eli z jakichkolwiek powodów most nie mo¿e byæ
otwarty pokazywane s¹ dwa czerwone wiat³a pulsuj¹ce umieszczone w linii poziomej,
8. Do czasu otrzymania sygna³u otwartego przejcia statek nie powinien zbli¿aæ siê do mostu na odleg³oæ
mniejsz¹ ni¿ 50 m.

2) manewrowania statkiem w sposób mog¹cy spowodowaæ przesuniêcie lub uszkodzenie urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego o których mowa wy¿ej,
3) wchodzenia i przebywanie na p³awach nawigacyjnych i innych urz¹dzeniach oznakowania nawigacyjnego.
2. Kapitan statku lub pilot obowi¹zany jest powiadomiæ
niezw³ocznie kapitanat portu o ka¿dym przypadku przesuniêcia, uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania
urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego.

§ 26

§ 30

1. Statek w drodze, w porcie lub na torze wodnym powinien mieæ co najmniej jedn¹ kotwicê gotow¹ do rzucenia.
2. Zabrania siê: rzucania, wywo¿enia i w³óczenia kotwic
i ³añcuchów kotwicznych w miejscach przebiegu kabli, ruroci¹gów podwodnych oraz umocnieñ dna w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od linii ich u³o¿enia, wytyczonej tablicami ostrzegawczymi.

Zabrania siê na obszarze portu i kotwicowiska przeprowadzania prób statecznoci statku oraz prób urz¹dzeñ
napêdowych bez zgody kapitanatu portu.

§ 27
1. Kotwiczenie statku poza kotwicowiskiem dozwolone
jest tylko w przypadkach podyktowanych wzglêdami
bezpieczeñstwa.
2. Statek na kotwicy nie powinien przy ³ukowaniu wchodziæ na tor wodny.
3. Kotwiczenie, postój w dryfie oraz inne formy blokowania torów wodnych z wyj¹tkiem sytuacji awaryjnych
s¹ zabronione.
4. Statek zmuszony do zakotwiczenia na torze wodnym
powinien w miarê mo¿liwoci unikaæ kotwiczenia w linii nabie¿nika i wiate³ sektorowych oraz niezw³ocznie
powiadomiæ kapitanat portu o swojej pozycji i przyczynie kotwiczenia. Po ustaniu przyczyny kotwiczenia statek powinien natychmiast opuciæ miejsce zakotwiczenia na torze wodnym.
5. Postanowienia ust. 1  4 nie maj¹ zastosowania do statków zajêtych pracami hydrograficznymi, podwodnymi lub zwi¹zanymi z oznakowaniem nawigacyjnym 
statki takie nie mog¹ pozostawaæ na kotwicy po zakoñczeniu czynnoci zwi¹zanych z wymienionymi pracami.
6. Pog³êbiarki, kafary, dwigi p³ywaj¹ce i inne tego rodzaju
urz¹dzenia p³ywaj¹ce powinny w porozumieniu z kapitanatem portu oznaczyæ miejsca rzucenia kotwic p³awami pomarañczowymi o rednicy co najmniej 0,8 m
wyposa¿onymi w nocy w pomarañczowe wiat³o b³yskowe.
7. Prace wymienione w ust. 6 mog¹ byæ prowadzone po
uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu, który powinien
byæ informowany na bie¿¹co o pozycji statku, oznakowaniu kotwic oraz przebiegu prac i ich zakoñczeniu.
§ 28
W razie niebezpieczeñstwa zatoniêcia statku kapitan
(kierownik) powinien skierowaæ statek, je¿eli to jest mo¿liwe, poza tor wodny na p³ytsz¹ wodê.
§ 29
1. Zabrania siê:
1) przesuwania p³aw nawigacyjnych, beczek i p³aw cumowniczych i innych urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego,

§ 31
1. Zespo³y holownicze, o d³ugoci zespo³u powy¿ej 50 m
w sk³ad których wchodz¹ doki p³ywaj¹ce, du¿e pontony lub wraki przed rozpoczêciem ¿eglugi na obszarze
portu, wejciem z morza do portu oraz wejciem na
tor wodny musz¹ posiadaæ zezwolenie kapitana portu,
okrelaj¹ce warunki, na jakich mog¹ uprawiaæ ¿eglugê
na tych akwenach.
2. Zespo³y holownicze o d³ugoci zespo³u mniejszej ni¿
50 metrów mog¹ uprawiaæ ¿eglugê na obszarze portu
po uprzednim zg³oszeniu i otrzymaniu na to zgody kapitanatu portu.
§ 32
Statek zbli¿aj¹cy siê do pog³êbiarki powinien, w razie
w¹tpliwoci dotycz¹cych manewrów pog³êbiarki, wystarczaj¹co wczenie uzgodniæ z ni¹, na kanale roboczym UKF
kapitanatu portu, sposób jej bezpiecznego ominiêcia.
§ 33
1. Statek nie mo¿e wejæ do portu, uprawiaæ ¿eglugi na
jego obszarze ani wyjæ z portu bez zezwolenia kapitanatu portu, je¿eli istnieje zagro¿enie bezpieczeñstwa
¿eglugi i porz¹dku portowego, a w szczególnoci gdy:
1) przewozi ³adunki niebezpieczne albo ciecze ³atwopalne, b¹d jest nieodgazowany po ich przewozie,
2) holuje wraki,
3) holuje jednostki bez w³asnego napêdu,
4) posiada przecieki kad³uba, albo na których ma lub
w czasie podró¿y mia³ miejsce po¿ar,
5) jest nadmiernie przeg³êbionym lub wykazuj¹cym niebezpieczny przechy³,
6) z powodu doznanych uszkodzeñ mo¿e spowodowaæ
zanieczyszczenie rodowiska,
7) nie posiada wiadectwa wolnoci ruchu, je¿eli w
myl przepisów sanitarnych powinny je posiadaæ,
8) nie posiada wa¿nych dokumentów dopuszczaj¹cych
do uprawiania ¿eglugi,
9) nie czyni zadoæ wymaganiom okrelonym w dokumencie bezpieczeñstwa odnonie iloci i kwalifikacji za³ogi, wyposa¿enia statku oraz innym warunkom
uprawiania ¿eglugi,
10) zarz¹dzono zatrzymanie statku w wyniku inspekcji
bezpieczeñstwa statku lub ochrony rodowiska morskiego przez organ inspekcyjny lub na polecenie kapitanatu portu,
11) stan sanitarno  epidemiologiczny wed³ug orzeczenia organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej mo¿e
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groziæ powstaniem chorób zakanych w portach
do których nastêpnie zawinie,
12) nie zda³ w porcie nieczystoci, o których mowa w
§ 96,
13) którego kapitan ma z jakichkolwiek powodów ograniczona zdolnoæ osobistej kontroli nad bezpieczeñstwem i ruchem statku.
2. Wymienione w ust. 1 statki przed przybyciem na redê
(kotwicowisko) lub przed rozpoczêciem ¿eglugi powinny zawiadomiæ kapitanat portu o przyczynach stanowi¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa i porz¹dku portowego.
3. Warunki wejcia do portu statków, o których mowa w
ust. 1 ka¿dorazowo okrela kapitan portu.
§ 34
1. Statki aktualnie przewo¿¹ce wiêcej ni¿ 2000 ton oleju
luzem, jako ³adunek, nie mog¹ wyjæ z portu, ani wejæ
do portu, je¿eli nie posiadaj¹ certyfikatu zabezpieczenia finansowego dla statków przewo¿¹cych olej.
2. Statki o których mowa w ust. 1 powinny przed wejciem albo wyjciem z portu zg³osiæ do kapitana portu
datê wa¿noci certyfikatu zabezpieczenia finansowego.
§ 35
1. Statek obowi¹zany jest dostosowaæ siê do sygna³ów
o zakazie ruchu w porcie.
2. Bezwzglêdny zakaz wejcia, wyjcia i ruchu statków w
porcie wskazuje sygna³:
1) trzy wiat³a czerwone w linii pionowej, jedno nad
drugim, lub
2) trzy czarne kule w linii pionowej, jedna nad drug¹.
3. Sygna³y umieszcza siê na masztach sygna³owych kapitanatu portu lub punktu obserwacyjnego.
4. Mimo zakazów, o których mowa w ust. 2 kapitan portu
mo¿e, je¿eli nie stoj¹ temu na przeszkodzie wzglêdy
bezpieczeñstwa, zezwoliæ poszczególnym statkom na
poruszanie siê po porcie. W takich przypadkach kapitan portu powinien uprzedziæ inne statki o wydanym
zezwoleniu.
Rozdzia³ IV
Pilota¿
§ 36
Przepisy niniejszego rozdzia³u maj¹ zastosowanie do
pilota¿u trasowego i portowego.
§ 37
1. Statek mo¿e korzystaæ wy³¹cznie z us³ug pilota
posiadaj¹cego kwalifikacje i uprawnienia zawodowe okrelone w odrêbnych przepisach.
2. Organizacjê s³u¿by pilotowej, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe pilotów, wzajemne obowi¹zki
i uprawnienia pilota i kapitana statku pilotowanego, op³aty za us³ugi pilotowe i tryb ich pobierania
okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 38
1. Do korzystania z us³ug pilota obowi¹zane s¹ statki o
d³ugoci 40 m i wiêkszej o ile przepisy szczegó³owe
nie stanowi¹ inaczej.
2. Obowi¹zek korzystania z us³ug pilota bez wzglêdu na

d³ugoæ statku dotyczy statków, które mog¹ stanowiæ
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ¿eglugi i porz¹dku portowego, a w szczególnoci statków wymienionych w
paragrafie 33 ust. 1 niniejszego zarz¹dzenia.
3. Kapitan portu mo¿e nakazaæ ka¿demu statkowi korzystanie z us³ug pilota je¿eli uzna, ¿e wymagaj¹ tego warunki bezpieczeñstwa ¿eglugi.
4. Kapitan portu mo¿e zwolniæ kapitana statku z obowi¹zku korzystania z us³ug pilota na obszarze portu lub jego
czêci po spe³nieniu okrelonych warunków. Zasady
i warunki zwolnienia z obowi¹zku korzystania z us³ug
pilota okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 39
Statek zwolniony od obowi¹zku korzystania z us³ug
pilota, przy zbli¿aniu siê do redy (kotwicowiska) powinien o tym powiadomiæ kapitanat portu drog¹ radiotelefoniczn¹.
§ 40
1. Zamówienia pilota dokonuje kapitan statku lub jego
agent w stacji pilotów zgodnie z regulaminem stacji.
2. Zamówienie pilota powinno zawieraæ:
1) nazwê statku, sygna³ rozpoznawczy, banderê,
2) tona¿ statku (GT),
3) d³ugoæ ca³kowit¹ statku (LOA),
4) maksymalne zanurzenie w wodzie s³odkiej,
5) spodziewany czas przybycia na redê (ETA).
3. Pilot przed udaniem siê na statek obowi¹zany jest zapoznaæ siê z:
1) aktualn¹ sytuacj¹ dotycz¹c¹ ruchu innych statków,
2) miejscami pracy pog³êbiarek,
3) zmianami w oznakowaniu nawigacyjnym.
§ 41
1. Przewóz pilotów mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie statkami specjalnie do tego celu przeznaczonymi (statkami
pilotowymi) lub przystosowanymi.
2. Przyjêcie i zdanie pilota powinno byæ zgodne z wymogami Konwencji SOLAS.
3. W warunkach zalodzenia akwenów portowych i redy
kapitanat portu mo¿e zezwoliæ na u¿ycie holownika do
przewozu pilota.
§ 42
1. Pilot obowi¹zany jest odmówiæ przyst¹pienia do wykonywania czynnoci pilotowych, je¿eli uzna, ¿e spowodowa³o by to naruszenie przepisów portowych albo,
¿e statek nie jest zdatny do ¿eglugi.
2. O ka¿dym przypadku odmowy przyst¹pienia do wykonywania czynnoci pilotowych, pilot obowi¹zany jest
niezw³ocznie zawiadomiæ kapitanat portu, podaj¹c przyczynê odmowy i zastosowaæ siê do otrzymanych dyspozycji.
3. Ka¿dorazowo przed wejciem na statek pilot obowi¹zany jest do odczytania aktualnego zanurzenia statku
i powiadomienia o tym kapitanatu portu.
§ 43
Statek, który w myl przepisów niniejszego zarz¹dzenia obowi¹zany jest do korzystania z us³ug pilota, mo¿e
bez pomocy pilota zmieniæ miejsce postoju w porcie tylko przez przeci¹ganie siê na linach wzd³u¿ tego samego
wolnego nabrze¿a, o ile uzyska na to zgodê kapitanatu
portu.
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§ 44

Pilot powinien zawiadomiæ kapitanat portu o odcumowaniu i zacumowaniu statku oraz na ¿¹danie kapitanatu
portu podawaæ pozycjê pilotowanego statku.
§ 45
1. Korzystanie z us³ug pilota jest obowi¹zkowe na obszarze od redy (kotwicowiska) do miejsca zacumowania
statku i odwrotnie.
2. Kapitan statku w porozumieniu z pilotem i po uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu mo¿e odst¹piæ od zasady okrelonej w ust. 1 i przyj¹æ lub zdaæ pilota w innym miejscu.
Rozdzia³ V
Holowanie
§ 46
Korzystanie z us³ug holowniczych w portach jest obowi¹zkowe w zakresie uregulowanym przepisami niniejszego zarz¹dzenia.
§ 47
1. Kapitan portu mo¿e zwolniæ:
1) statek na okrelony czas od obowi¹zku korzystania
z us³ug holowniczych lub zezwoliæ na u¿ycie mniejszej liczby holowników, je¿eli wed³ug jego oceny
w³aciwoci manewrowe statku (np.: posiadanie
sterów strumieniowych lub podobnie dzia³aj¹cych
urz¹dzeñ) nie nasuwaj¹ zastrze¿eñ,
2) okrelony akwen portu od obowi¹zku korzystania
na nim z us³ug holowniczych, je¿eli zwolnienia takie
nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ¿eglugi w porcie i porz¹dkowi portowemu.
2. Kapitan portu mo¿e nakazaæ u¿ycie przez statek holownika lub wiêkszej iloci holowników, ani¿eli okrelonej w przepisach czêci II niniejszego zarz¹dzenia,
je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa ¿eglugi.
§ 48
Wykonywanie us³ug holowniczych przez statki do tego
nie przeznaczone, bez zgody kapitanatu portu jest zabronione, z wyj¹tkiem przypadku niesienia pomocy w niebezpieczeñstwie.
§ 49
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3. Ka¿dy zespó³ holowniczy powinien wyznaczyæ kierownika tego zespo³u.
§ 51
1. Bez polecenia lub zgody kapitana statku holowanego,
holownik nie mo¿e opuciæ statku nawet wówczas, gdy
mu tylko asystuje.
2. Opuszczenie przez holownik jednostki holowanej przed
jej bezpiecznym zacumowaniem we w³aciwym miejscu jest zabronione.
3. Hol mo¿e byæ rzucony przez holownik bez zgody kapitana statku holowanego jedynie w przypadku niebezpieczeñstwa gro¿¹cego holownikowi.
§ 52
1. Holowniki znajduj¹ce siê w porcie i bêd¹ce w stanie
gotowoci do wykonywania us³ug holowniczych, obowi¹zane s¹ prowadziæ sta³y nas³uch radiotelefoniczny.
2. Od momentu rozpoczêcia us³ugi holowania statku do
jej zakoñczenia, holownik powinien porozumiewaæ siê
ze statkiem holowanym na uzgodnionym kanale UKF.
§ 53
1. Statki o d³ugoci 70 m i wiêcej przewo¿¹ce ³adunki niebezpieczne i ciecze ³atwopalne, okrelone w § 16 obowi¹zane s¹ korzystaæ z us³ug holowniczych:
1) na wejcie do portu  od redy do zacumowania wewn¹trz portu,
2) na wyjcie z portu  od odcumowania do redy,
3) przy ka¿dej zmianie miejsca postoju wewn¹trz portu, z wyj¹tkiem przeci¹gania statku wzd³u¿ nabrze¿a.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 kapitan portu okrela ka¿dorazowo liczbê holowników, które powinny byæ u¿yte przy holowaniu.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 maj¹ zastosowanie wówczas,
je¿eli przepisy czêci II niniejszego zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej.
Rozdzia³ VI
Cumowanie
§ 54
Wszystkie statki o d³ugoci 40 m i wiêcej obowi¹zane
s¹ korzystaæ z pomocy cumowników.
§ 55

1. Ka¿dy zespól holowniczy na obszarze portu powinien
byæ obsadzony wykwalifikowan¹ za³og¹ do obs³ugi
cum i lin holowniczych.
2. W przypadku holowania barek, dwigów p³ywaj¹cych,
sprzêtu pomocniczego i podobnych urz¹dzeñ p³ywaj¹cych bez w³asnego napêdu, które nie posiadaj¹ wyznaczonego kierownika (kapitana) jednostki o odpowiednich kwalifikacjach, kierownictwo zespo³u holowniczego nale¿y do kapitana holownika.

1. Statek powinien byæ przycumowany w sposób prawid³owy i zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo w³asne oraz innych statków i urz¹dzeñ portowych.
2. Zdejmowanie i rzucanie cum z nadbrze¿a powinno byæ
wykonywane tylko na polecenie kapitana statku.
3. Przechodzenie lub przeskakiwanie ze statku na l¹d i odwrotnie, zanim statek siê zatrzyma i zetknie z l¹dem jest
zabronione.

§ 50

1. Statek musi byæ wyposa¿ony w cumy gwarantuj¹ce
bezpieczne zacumowanie i postój.
2. Na cumach powinny byæ za³o¿one tarcze.

1. W sk³ad zespo³u holowniczego nie mo¿e wchodziæ
wiêcej ni¿ jedna jednostka holowana chyba, ¿e kapitan
portu zezwoli na holowanie dwóch lub wiêcej jednostek w zespole.
2. Statki bez w³asnego napêdu powinny u¿ywaæ o jeden
holownik wiêcej ni¿ stanowi¹ to przepisy czêci II niniejszego zarz¹dzenia.

§ 56

§ 57
1. Cumy powinny byæ zak³adane wy³¹cznie na pacho³ki
lub inne urz¹dzenia do tego przeznaczone w ten sposób, aby w razie potrzeby ka¿da cuma mog³a byæ ³atwo zrzucona w dowolnej kolejnoci.
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2. Zabrania siê cumowania statku w miejscach do tego
nie przeznaczonych.

Rozdzia³ VII
Zg³oszenie przybycia i wyjcia statków

§ 58

§ 62

1. Je¿eli zachodzi uzasadniona potrzeba ustawienia jednego statku przy burcie drugiego, to mo¿na tego dokonaæ tylko za zgod¹ kapitanatu portu.
2. Statek obowi¹zany jest przyj¹æ lub oddaæ cumy obs³uguj¹cych go jednostek taboru p³ywaj¹cego.
3. Statki stoj¹ce przy tym samym nabrze¿u obowi¹zane
s¹ na polecenie kapitanatu portu zmniejszyæ odstêpy
do wskazanych granic.

1. Kapitan statku po przybyciu na redê powinien zg³osiæ
do kapitanatu portu drog¹ radiotelefoniczn¹ UKF nastêpuj¹ce informacje:
1) nazwê statku, port macierzysty i banderê statku,
2) numer identyfikacyjny IMO,
3) d³ugoæ, szerokoæ i maksymalne zanurzenie w wodzie s³odkiej,
4) tona¿ statku zgodnie z Miêdzynarodowym wiadectwem Pomiarowym Londyn 69 (International Tonnage Certificate 69),
5) rodzaj i iloæ ³adunku,
6) ostatni port zawiniêcia,
7) upowa¿nionego agenta portowego.

§ 59
1. Z wyj¹tkiem lin holowniczych  rozpinanie lin w poprzek basenu, kana³u portowego lub toru wodnego dozwolone jest tylko w razie nieodzownej potrzeby i po
uprzednim zezwoleniu kapitanatu portu. Liny takie powinny byæ usuniête natychmiast po ustaniu potrzeby,
a ponadto w czasie mg³y lub w ka¿dych innych warunkach podobnie ograniczaj¹cych widzialnoæ. Ka¿da
zmiana pozycji liny powinna byæ niezw³ocznie podana
do wiadomoci kapitanatu portu.
2. Ka¿da lina z wyj¹tkiem holowniczej, przecinaj¹ca chocia¿by czêciowo obszar wodny portu, powinna byæ
oznaczona:
1) w dzieñ: dwiema flagami czerwonymi,
2) w nocy: dwoma wiat³ami czerwonymi.
Znaki te i wiat³a powinny byæ umieszczone poziomo w rodku d³ugoci liny, w odleg³oci 3 m od siebie.
3. Postanowienia ust. 1, 2 nie maj¹ zastosowania do linek pomiarowych rozci¹gniêtych w czasie prac sonda¿owych oraz lin taboru pog³êbiarskiego. Liny te powinny ka¿dorazowo byæ opuszczane w porê przy zbli¿aniu siê innego statku.
§ 60
Cumy obce mog¹ byæ zdejmowane tylko w razie pilnej
potrzeby  dopiero po uprzednim zawiadomieniu kapitana statku, jego zastêpcy albo osoby sprawuj¹cej dozór
na statku i po uzyskaniu od niej zgody. Zdjête cumy powinny byæ za³o¿one na nowo w sposób prawid³owy natychmiast po ustaniu powodu ich zdjêcia.
§ 61
1. Liczbê cumowników do obs³ugi statków w zale¿noci
od jego wielkoci okrela poni¿sza tabela:

Manewr
Odcumowanie
Zacumowanie

D³ugoæ statku w metrach
40 – 120
120 – 200
200 i wiêcej
1–2
2–4
5
2–3
3–5
6

2. Cumownicy winni byæ ubrani w kaski i kamizelki w kolorze pomarañczowym lub innym ostrzegawczym.
3. Prac¹ cumowników podczas manewrów cumowania
lub odcumowania statku kieruje dysponent nabrze¿a
wyposa¿ony w rodki ³¹cznoci ze statkiem, który wyznacza miejsce postoju statku.
4. Ka¿dy cumownik powinien posiadaæ stosowne przeszkolenie z zakresu wykonywanych czynnoci oraz BHP,
potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

§ 63
1. Kapitan statku lub jego upowa¿niony przedstawiciel
powinien niezw³ocznie po przybyciu statku do portu
oraz przed jego wyjciem z portu z³o¿yæ w kapitanacie
portu pisemne zg³oszenie wejcia lub wyjcia z portu
wed³ug wzoru IMO stanowi¹cego  za³¹cznik nr 1 do
zarz¹dzenia.
2. Wraz z pisemnym zg³oszeniem wejcia lub wyjcia statku przewo¿¹cego ³adunki niebezpieczne wed³ug IMDG
Code, nale¿y przed³o¿yæ orygina³ manifestu ³adunków
niebezpiecznych wed³ug wzoru IMO, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia.
3. Przy zg³oszeniu statku ¿eglugi miêdzynarodowej na
¿¹danie kapitanatu portu nale¿y przed³o¿yæ orygina³y
nastêpuj¹cych dokumentów: Certyfikat Okrêtowy, Miêdzynarodowe wiadectwo Pomiarowe, Certyfikat Bezpieczeñstwa, Certyfikat Linii £adunkowej, Certyfikat
MARPOL, Certyfikat Zabezpieczenia Finansowego, Listê za³ogi i pasa¿erów, Manifest ³adunkowy.
§ 64
1. Wyjcie statku z portu dozwolone jest dopiero po dokonaniu odprawy granicznej, celnej, sanitarnej i po uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu.
2. Przed zamierzonym wyjciem z portu kapitan statku
obowi¹zany jest z³o¿yæ w kapitanacie portu zg³oszenie
wyjcia, a statek ¿eglugi miêdzynarodowej ponadto listê za³ogi, odpis manifestu towarów zabranych z portu, oraz listê pasa¿erów.
3. Kapitan statku, który zawija do portu na czas nie d³u¿szy ni¿ 24 godziny  z wyj¹tkiem statku ¿eglugi miêdzynarodowej, mo¿e przy zg³oszeniu wejcia zg³osiæ
równoczenie jego wyjcie. Je¿eli statek zg³oszony do
wyjcia zatrzyma siê d³u¿ej ni¿ 24 godziny, kapitan statku obowi¹zany jest dokonaæ przed przewidzianym
wyjciem ponownego zg³oszenia wyjcia statku z portu.
§ 65
1. Od obowi¹zku pisemnego zg³oszenia w kapitanacie
portu przybycia i wyjcia z portu zwolnione s¹:
1) statki specjalnej s³u¿by pañstwowej z wyj¹tkiem statków szkolnych,
2) statki pasa¿erskie o polskiej przynale¿noci u¿ywane w ¿egludze przybrze¿nej i os³oniêtej,
3) statki obs³ugi portowej w ¿egludze krajowej,
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2.

3.

4.

5.

4) statki sportowe o polskiej przynale¿noci w ¿egludze krajowej po polskich wodach terytorialnych,
5) jednostki rybackie w ¿egludze krajowej.
Statki wymienione w ust. 1 obowi¹zane s¹ jednak powiadomiæ kapitanat przed ka¿dym wyjciem i natychmiast po ka¿dym wejciu do portu, a statki lokalnej
¿eglugi pasa¿erskiej powinny dodatkowo podaæ iloæ
pasa¿erów na statku.
U¿ytkownicy nabrze¿y lub przystani przeznaczonych na
postój jednostek sportowych oraz kluby sportowe zobowi¹zani s¹ do prowadzenia rejestru wejæ i wyjæ
tych jednostek i przedstawiæ je na ¿¹danie kapitanatu
portu.
W portach w których nie ma ca³odobowej s³u¿by dy¿urnej, kierownicy jednostek p³ywaj¹cych, obowi¹zani s¹ przekazywaæ informacje o wyjciu i wejciu do
portu oraz akwenie, w którym bêd¹ wykonywali po³owy lub uprawiali ¿eglugê, a tak¿e przewidywanym czasie powrotu do portu w sposób okrelony przez kapitanat (bosmanat).
W przystaniach morskich kierownicy ³odzi rybackich
obowi¹zani s¹ pozostawiaæ informacje o wyjciu i planowanym powrocie do przystani w sposób zwyczajowy w danej przystani.
§ 66

W przypadku, gdy statek dozna³ awarii, kapitan statku
lub upowa¿niony przedstawiciel przed wyjciem z portu,
obowi¹zany jest przed³o¿yæ w kapitanacie portu dokument stwierdzaj¹cy, ¿e statek w czasie awarii nie utraci³
zdolnoci ¿eglugowej, b¹d ma j¹ ponownie przywrócon¹, a w przypadkach nie podlegaj¹cych nadzorowi technicznemu kapitan statku winien z³o¿yæ pisemne owiadczenie o rodzaju uszkodzeñ, sposobie ich usuniêcia i zdolnoci statku do ¿eglugi.
Rozdzia³ VIII
Postój statków
§ 67
Miejsce kotwiczenia statku wyznacza kapitanat portu.
§ 68
1. Miejsce postoju statków przy nabrze¿ach, pomostach,
falochronach i innych urz¹dzeniach portowych wyznacza w³aciwy u¿ytkownik w uzgodnieniu z kapitanatem
portu. Przed podejciem statku, a¿ do momentu jego
zacumowania, wyznaczone miejsce postoju winno byæ
oznakowane poprzez umieszczenie na linii cumowniczej w pozycji, na wysokoci której ma siê znaleæ skrajny przedni punkt dziobnicy statku:
1) w dzieñ: pomarañczowej chor¹giewki o wymiarach
50 cm x 50 cm,
2) w nocy: pomarañczowego wiat³a.
2. Nabrze¿e wy³¹czone z eksploatacji powinno byæ czytelnie oznakowane przez u¿ytkownika bia³¹ tablic¹ informacyjn¹ o wymiarach 100 cm x 75 cm z czarnym
napisem o treci uzgodnionej z kapitanatem portu
3. Miejsce postoju dla okrêtów wojennych wyznacza kapitanat portu w uzgodnieniu z u¿ytkownikiem nabrze¿a.
4. Zabrania siê dobijania do nabrze¿y, pomostów, falochronów i innych urz¹dzeñ portowych oraz postoju
przy nich statków  bez zezwolenia u¿ytkownika.
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5. Jednostki p³ywaj¹ce Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej, Policji, s³u¿by celnej, urzêdu morskiego i dozorcze mog¹ dobijaæ dla wykonania czynnoci s³u¿bowych do nabrze¿y i przystani na terenie ca³ego portu.
6. Kapitanat portu, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
¿eglugi oraz porz¹dku portowego, mo¿e wyznaczyæ
miejsce postoju statku z pominiêciem trybu okrelonego w ust. 1, 3, 4.
7. Bez zgody kapitanatu portu statki nie mog¹ byæ zacumowane w taki sposób, by wystawa³y poza obrys linii
cumowniczej nabrze¿a.
§ 69
1. Statek, którego d³ugoæ ca³kowita kad³uba nie przekracza 20 m mo¿e zmieniæ miejsce postoju na akwenie
portu w którym stale bazuje bez zg³aszania manewrów do kapitanatu portu pod warunkiem uprzedniego
upewnienia siê, ¿e ma wolne miejsce na przeprowadzenie manewrów i prowadzeniu nas³uchu na kanale
roboczym UKF kapitanatu portu.
2. Kapitanat portu mo¿e zarz¹dziæ zmianê miejsca postoju statku, gdy tego wymaga bezpieczeñstwo ¿eglugi
lub porz¹dek portowy.
§ 70
Kapitan portu mo¿e zarz¹dziæ usuniêcie statku z portu,
je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa ¿eglugi lub
potrzeba zapewnienia prawid³owej eksploatacji portu.
§ 71
U¿ytkownik nabrze¿a, do którego dobija statek powinien przygotowaæ miejsce postoju statku.
§ 72
1. Statek stoj¹cy przy nabrze¿u lub innej konstrukcji brzegowej powinien mieæ co najmniej jedno sta³e, bezpieczne i nale¿ycie umocowane po³¹czenie z l¹dem (trap,
pomost, schodniê). Przed za³o¿eniem takiego po³¹czenia ruch miêdzy statkiem a l¹dem jest zabroniony. Postanowienia te nie maj¹ zastosowania do statków pilotowych, bezpok³adowych, jednostek kapitanatów portów oraz innych, których konstrukcja wyklucza zamocowanie takiego po³¹czenia.
2. W miejscu po³¹czenia z l¹dem nale¿y na statku umieciæ ko³o ratunkowe z rzutk¹. Koniec po³¹czenia spoczywaj¹cy na l¹dzie nie mo¿e stanowiæ przeszkody dla
swobodnego przesuwania siê dwigów i taboru kolejowego wzd³u¿ nabrze¿a i powinien byæ pomalowany
kolorem ostrzegawczym.
3. Po³¹czenie powinno byæ w porze nocnej dobrze owietlone i zabezpieczone przed polizgiem.
4. Po usuniêciu po³¹czenia, bramki w nadburciu lub relingu powinny byæ zamkniête.
5. W przypadku zacumowania jednego statku do burty
drugiego, statek ustawiony przy nabrze¿u winien umo¿liwiæ bezpieczne przejcie do statku drugiego i okazaæ
mu pomoc przy urz¹dzeniu odpowiednich miejsc do
przechodzenia i przenoszenia ³adunków.
6. Zabrania siê u¿ywania po³¹czeñ, o których mowa w
ust. 1 i 5 wykazuj¹cych uszkodzenia.
7. W szczególnych przypadkach kapitanat portu mo¿e
zwolniæ statek z obowi¹zku posiadania sta³ego po³¹czenia z l¹dem.
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§ 73
1. Trapy, pomosty i schodnie do po³¹czenia z l¹dem powinny posiadaæ atest techniczny uznanej instytucji klasyfikacyjnej i wywieszon¹ tablicê o maksymalnym obci¹¿eniu.
2. Na statkach pasa¿erskich, dla ruchu pasa¿erskiego
miêdzy statkiem a l¹dem, mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie pomosty obustronnie oporêczone w sposób trwa³y i zabezpieczone siatk¹.
3. Wchodzenie i schodzenie pasa¿erów powinno byæ
dozorowane przez cz³onka za³ogi pok³adowej statku.
§ 74
1. ¯adna czêæ konstrukcji statku lub jego urz¹dzeñ nie
mo¿e utrudniaæ swobodnego poruszania siê dwigów
i taboru kolejowego i samochodowego wzd³u¿ burty
statku.
2. W razie koniecznoci pozostawienia kotwicy w wodzie
na czas postoju statku przy nabrze¿u, ³añcuch kotwiczny powinien byæ poluzowany tak, aby zwisa³ pionowo
w dó³. O pozostawieniu kotwicy w wodzie kapitan statku obowi¹zany jest zawiadomiæ kapitanat portu. Ponadto statek taki powinien pokazywaæ wiat³a i znaki
zgodnie z Konwencj¹ Colreg.
3. Otwory wylotowe ze statku powinny byæ zabezpieczone w sposób zapobiegaj¹cy zalewaniu nabrze¿a i urz¹dzeñ portowych.
§ 75
1. W czasie postoju w porcie statek powinien byæ obsadzony wystarczaj¹c¹ iloci¹ kwalifikowanej za³ogi dla
zapewnienia bezpieczeñstwa postoju.
2. W zale¿noci od charakteru i budowy statku oraz jego
miejsca postoju statek b¹d grupa statków mog¹ byæ
nadzorowane przez jedn¹ osobê je¿eli to nie bêdzie
stanowi³o zagro¿enia dla bezpieczeñstwa ¿eglugi i zostanie zatwierdzone przez kapitanat portu. Wniosek w
powy¿szej sprawie wraz z uzasadnieniem sk³ada armator do kapitanatu portu.
3. Za ustanowienie w³aciwego dozoru odpowiedzialni
s¹ kapitan lub armator statku.
4. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e
równie¿ zezwoliæ na postój statku bez nadzoru, o którym mowa w ust. 2. Wniosek o zwolnienie wraz z uzasadnieniem sk³ada kapitan statku lub armator do kapitanatu portu.
§ 76
1. W czasie postoju przy nabrze¿u zabrania siê utrzymywaæ w ruchu statkowe ruby napêdowe (g³ówne i pomocnicze) z wyj¹tkiem manewrów cumowniczych.
2. Próby maszyn statków na uwiêzi mog¹ byæ przeprowadzone tylko na stacjach prób. W innych miejscach
próby maszyn dozwolone s¹ tylko po uzyskaniu zgody
u¿ytkownika nabrze¿a i kapitana portu. Rozpoczêcie
i zakoñczenie prób podlega obowi¹zkowi zg³oszenia w
kapitanacie portu.
3. Podczas prób maszyn na mostku powinien znajdowaæ
siê cz³onek za³ogi przez ca³y okres trwania tych prób.
Do jego obowi¹zków nale¿y ci¹g³a obserwacja przyleg³ego akwenu, nas³uch na kanale UKF uzgodnionym z
kapitanatem portu, ci¹g³a kontrola stanu zacumowania statku, przekazywanie ostrze¿eñ innym statkom oraz
zatrzymanie maszyn w³asnego statku w razie koniecz-

noci. Kapitan statku ka¿dorazowo okrela iloæ za³ogi
niezbêdn¹ na czas prób.
4. Podczas prób maszyn statek obowi¹zany jest pokazywaæ w miejscu sk¹d bêd¹ najlepiej widoczne:
1) w dzieñ: flagê C wed³ug miêdzynarodowego kodu
sygna³ów morskich, a pod ni¹ w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 0,5 m  sto¿ek skierowany wierzcho³kiem do góry,
2) w nocy: dwa wiat³a widoczne dooko³a widnokrêgu umieszczone pionowo jedno nad drugim, przy
czym górne wiat³o powinno byæ koloru zielonego,
a dolne wiat³o koloru czerwonego.
5. Na u¿ytkownikach stacji prób spoczywa obowi¹zek
dopilnowania, a¿eby wymogi okrelone w ust. 2 by³y
przestrzegane. Przed rozpoczêciem prób u¿ytkownicy
winni udzielaæ kapitanom pe³nych informacji o obowi¹zkach ci¹¿¹cych na statkach odbywaj¹cych próby
maszyn.
6. Ka¿dorazowe rozpoczêcie i zakoñczenie prób napêdu
g³ównego statku wymaga zg³oszenia do kapitanatu portu.
§ 77
Drobne remonty eksploatacyjne oraz prace konserwacyjne, pod warunkiem braku uci¹¿liwoci dla innych u¿ytkowników oraz braku zagro¿enia dla rodowiska mog¹
byæ wykonywane przy nabrze¿ach innych ni¿ stoczniowe
wy³¹cznie po uzyskaniu zezwolenia kapitana portu.
Z wnioskiem potwierdzonym przez zarz¹dzaj¹cego nabrze¿em wystêpuje kapitan statku.
§ 78
Dokonywanie fumigacji dozwolone jest tylko w miejscu wyznaczonym przez zarz¹dzaj¹cego portem w uzgodnieniu z s³u¿bami sanitarnymi i zatwierdzonym przez kapitana portu. Statek poddany fumigacji powinien podnieæ sygna³ VE wed³ug miêdzynarodowego kodu sygna³owego.
§ 79
1. Statki bêd¹ce w budowie, remoncie, statki  magazyny portowe, statki czasowo lub trwale wycofane z eksploatacji oraz zbiornikowce przewo¿¹ce ciecze palne,
obowi¹zane s¹ w czasie postoju w porcie posiadaæ na
dziobie i rufie liny holownicze zakoñczone okiem i wypuszczone z kluz nad lustro wody.
2. Liny, o których mowa w ust. 1, powinny byæ ob³o¿one
na pacho³kach cumowniczych i zabezpieczone przed
mo¿liwoci¹ samoczynnego luzowania siê, a d³ugoæ
ich winna umo¿liwiæ holowanie natychmiast po podjêciu przez holowniki. Nadmiar wyluzowanej liny winien byæ sklarowany na pok³adzie lub burcie statku w
sposób umo¿liwiaj¹cy za³odze holownika na jego rêczne wybranie.
§ 80
Przekraczanie przez statek dopuszczalnego zanurzenia
okrelonego dla danego miejsca w porcie jest zabronione.
Rozdzia³ IX
Odprawa statków
§ 81
1. Odprawy statków odbywaj¹ siê w miejscu wyznaczo-
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nym przez zarz¹dzaj¹cego portem w uzgodnieniu z s³u¿bami Stra¿y Granicznej, Urzêdu Celnego i u¿ytkownikami portu oraz zatwierdzonym przez kapitana portu.
2. Przed odpraw¹ statku na wejciu i po odprawie statku
na wyjciu komunikacja towarowa i osobowa miêdzy
statkiem a l¹dem oraz innymi statkami w porcie dozwolona jest jedynie za zezwoleniem organów dokonuj¹cych odprawy.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do funkcjonariuszy
kapitanatu portu przed odpraw¹ na wejciu.
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ny jest natychmiast oczyciæ miejsca prze³adunku z pozosta³oci towarów i odpadów.
§ 87

1. Zasady prowadzenia akcji ratowniczej statków, które
uleg³y wypadkowi morskiemu, w szczególnoci na których powsta³ po¿ar lub nast¹pi³y inne zdarzenia zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu statku lub ³adunku reguluj¹ odrêbne przepisy.
2. O zaistnieniu wydarzeñ, o których mowa w ust. 1 nale¿y natychmiast powiadomiæ kapitanat portu i w zale¿noci od potrzeb  s³u¿bê SAR lub Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹.
3. Ogólne kierownictwo akcji ratowniczej na obszarze
portu i redy sprawuje kapitan portu.

Zabrania siê:
1) u¿ywania urz¹dzeñ prze³adunkowych nie posiadaj¹cych wa¿nego wiadectwa badania b¹d certyfikatu
albo urz¹dzeñ których eksploatacja zosta³a wstrzymana przez w³aciwy organ dozoru technicznego,
2) u¿ywania sprzêtu pomocniczego do prze³adunku nie
odpowiadaj¹cego przepisanym normom albo wykazuj¹cego uszkodzenia,
3) przechodzenia i przebywania pod ³adunkiem zawieszonym na urz¹dzeniach prze³adunkowych,
4) wleczenia ³adunków i urz¹dzeñ po nabrze¿ach, pomostach ³adunkowych i umocnieniach brzegowych, staczania ich po cianach i skarpach oraz przetaczania ³adunków przez krawê¿niki nabrze¿y i pomostów bez odpowiedniego zabezpieczenia,
5) u¿ywania urz¹dzeñ prze³adunkowych do innych niezgodnych z ich przeznaczeniem celów oraz przeci¹¿enia ich ponad dopuszczalne obci¹¿enie robocze,
6) sk³adowanie ³adunku w miejscach do tego nie przeznaczonych,
7) przeci¹¿ania nabrze¿y ponad dopuszczalne dla nich
obci¹¿enie.

§ 83

§ 88

1. W razie zatoniêcia przedmiotów wyposa¿enia okrêtowego, a w szczególnoci utraty kotwic, ³añcuchów i lin
stalowych albo innych przedmiotów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ¿eglugi kapitan statku albo osoba dysponuj¹ca przedmiotem powinna niezw³ocznie tymczasowo oznakowaæ miejsce zatoniêcia i zawiadomiæ o tym
natychmiast kapitanat portu.
2. Powy¿sze przedmioty powinny byæ bez zw³oki wydobyte przez statek lub osoby, które je utraci³y. W przypadku nie wydobycia utraconych przedmiotów w terminie okrelonym przez kapitana portu, kapitan portu
mo¿e zarz¹dziæ ich wydobycie, a kosztami obci¹¿yæ
w³aciciela.

1. Na nabrze¿ach i pomostach ³adunki mog¹ byæ sk³adowane tylko okresowo, nie d³u¿ej, ni¿ tego wymaga prze³adunek, w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd pojazdów
uprzywilejowanych,
2. Odstêp sk³adowanych ³adunków od skraju nabrze¿a
i pomostu powinien wynosiæ od strony wody co najmniej 2,5 m. Odstêp miêdzy sk³adowanym ³adunkiem
a torami dwigowymi i kolejowymi powinien wynosiæ
1,5 m.
3. U¿ytkownicy nabrze¿y lub pomostów obowi¹zani s¹
do wystawiania tablic informacyjnych okrelaj¹cych
dopuszczalne obci¹¿enie nabrze¿y, pomostów, placów
sk³adowych i urz¹dzeñ.
4. Wzd³u¿ stanowisk cumowniczych nale¿y zostawiæ wolne przejcie tworz¹ce cie¿kê cumownicz¹ o szerokoci nie mniejszej ni¿ 2 metry plus rednica polera licz¹c od krawêdzi odwodnej budowli.
5. Na cie¿ce cumowniczej mog¹ znajdowaæ siê wy³¹cznie ponumerowane urz¹dzenia cumownicze, urz¹dzenia do wyjcia na nabrze¿e, wnêki pokryte pokrywami,
które nie mog¹ wystawaæ ponad powierzchniê cie¿ki
cumowniczej.

Rozdzia³ X
Ratownictwo statków
§ 82

§ 84
1. Je¿eli w nastêpstwie zderzenia siê statków jeden z nich
uton¹³, to drugi z nich powinien post¹piæ w myl § 83
ust. 1.
2. Statek, który zaton¹³ powinien byæ wydobyty i odstawiony w miejsce uzgodnione z kapitanatem portu.
Rozdzia³ XI
Prze³adunek i sk³adowanie
§ 85
1. Prze³adunek towarów w obrocie morskim odbywa siê
w miejscach na to przeznaczonych.
2. Prze³adunek towarów na wodzie mo¿e byæ dokonywany tyko za ka¿dorazowym zezwoleniem kapitana portu
i w miejscach wyranie wskazanych.
§ 86
1. Prze³adunek powinien byæ zabezpieczony przed przesypywaniem siê i wypadaniem towarów do wody, na
nabrze¿a oraz przed pyleniem.
2. Po zakoñczeniu prze³adunku prze³adowca obowi¹za-

§ 89
Transport, prze³adunek i sk³adowanie materia³ów niebezpiecznych z wyj¹tkiem paliw reguluj¹ odrêbne przepisy.
Rozdzia³ XII
Utrzymanie porz¹dku
i czystoci  ochrona rodowiska
§ 90
1. Na terenie portu i przystani obowi¹zuj¹ przepisy o ruchu drogowym jak na drogach publicznych.
2. Z zastrze¿eniem ust 3 postój samochodów na terenie
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portu i przystani dozwolony jest wy³¹cznie w miejscach
wyznaczonych do tego celu.
3. Samochody dostarczaj¹ce lub odbieraj¹ce wyposa¿enie lub ³adunek ze statku mog¹ na czas niezbêdny do
prze³adunku parkowaæ przy nabrze¿u. Postój samochodów nie mo¿e utrudniaæ ruchu innych pojazdów.
§ 91
1. Nabrze¿a, pomosty i dalby oraz ich zewnêtrzne krawêdzie od strony wody powinny byæ w porze nocnej odpowiednio owietlone. Obowi¹zek ten spoczywa na
u¿ytkownikach.
2. wiat³a, o których mowa w ust. 1 powinny byæ zgodne
z wymogami odrêbnych przepisów w sprawie zasad
oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich,
a ich umiejscowienie i kolor uzgodnione z Dyrektorem
Urzêdu Morskiego w S³upsku.
§ 92
1. Miejsca przebiegu przewodów podwodnych (kabli i ruroci¹gów) powinny byæ na l¹dzie po obu koñcach podwodnej czêci urz¹dzenia oznaczone tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Urzedu Morskiego w S³upsku.
2. Wymiary tablic ostrzegawczych i znaki na tych tablicach powinny odpowiadaæ normom ustalonym przez
Polski Komitet Normalizacyjny.
3. Tablice ostrzegawcze powinny byæ odpowiednio utrzymane i czytelne oraz owietlone od zachodu do wschodu s³oñca i w warunkach ograniczonej widzialnoci.
4. Obowi¹zek ustawienia, konserwacji i owietlenia tablic
ostrzegawczych spoczywa na u¿ytkowniku chronionego urz¹dzenia.
§ 93
1. Utrzymanie czystoci i porz¹dku na obszarach portów
morskich jest obowi¹zkiem u¿ytkowników.
2. U¿ytkownicy ponosz¹ odpowiedzialnoæ za skutki nie
zachowania obowi¹zku w zakresie utrzymania czystoci i ochrony rodowiska oraz za szkody zwi¹zane z
zaniedbaniem wykonania tego obowi¹zku.
3. Odpowiedzialnoæ za utrzymanie czystoci i porz¹dku
ponosz¹ równie¿ osoby, które w drodze umowy podjê³y siê wykonywaniach tych czynnoci a w przypadku
braku umowy, pracownicy jednostki sprawuj¹cej zarz¹d nieruchomoci, którym powierzono wykonywanie tych czynnoci.
§ 94
1. Pojemniki na nieczystoci powinny byæ szczelnie zamykane.
2. Pojemniki do gromadzenia nieczystoci powinny byæ
w porê opró¿nione, a ich otoczenie stale utrzymywane
w porz¹dku i czystoci.
3. Zabrania siê wylewania nieczystoci p³ynnych do zbiorników na nieczystoci sta³e oraz zakopywanie na obszarze morskich portów i przystani morskich: padliny,
zepsutych ryb, odpadów rybnych i mieci, nieu¿ytecznych odpadów produkcyjnych, jak i odpadów pochodz¹cych z oczyszczenia zbiorników przemys³owych,
portowych i statkowych.
§ 95
1. Odprowadzenie jakichkolwiek cieków do urz¹dzeñ

kanalizacyjnych, wód portowych i do ziemi reguluj¹ odrêbne przepisy.
2. U¿ytkownicy odprowadzaj¹cy cieki do wód portowych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego zobowi¹zani s¹ do przekazania kopii pozwolenia kapitanowi portu oraz do informowania go o wynikach kontroli dotycz¹cych przestrzegania warunków okrelonych w pozwoleniu.
3. Zabrania siê na obszarze portu emitowania zanieczyszczeñ do atmosfery. Zakaz nie obejmuje emisji wynikaj¹cej z w³aciwej eksploatacji statku oraz emisji dokonywanych z urz¹dzeñ l¹dowych na podstawie zezwoleñ okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 96
1. Zabrania siê zanieczyszczania wód, terenów, obiektów
i innych urz¹dzeñ portowych. W przypadku powstania
zanieczyszczeñ, sprawcy lub u¿ytkownicy obowi¹zani
s¹ natychmiast lub w terminie okrelonym przez kapitanat portu je usun¹æ, pokryæ koszty ich usuniêcia oraz
roszczenia osób trzecich wynik³e z tego tytu³u. W przypadku niewype³nienia tego obowi¹zku Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku mo¿e zarz¹dziæ jego wykonanie, a kosztami obci¹¿yæ sprawcê albo u¿ytkownika.
2. Przepis zawarty w ust. 1 ma zastosowanie równie¿ w
przypadku usuwania z akwenów portowych p³ywaj¹cych przedmiotów, stanowi¹cych przeszkodê nawigacyjn¹.
3. Odpady olejowe i wody zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y zdawaæ ze statku do odpowiednich urz¹dzeñ odbiorczych przed opuszczeniem
portu, chyba ¿e istnieje uzasadniona potrzeba wczeniejszego ich zdania. Po³¹czenie wê¿a odbiorczego do
koñcówki ruroci¹gu zdawczego wykonuje za³oga statku zdaj¹cego. Warunkiem zdania wód zaolejonych jest
uzyskanie zlecenia podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem.
4. cieki  zanieczyszczone wody z instalacji sanitarnych
statku, bez zawartoci olejów lub zanieczyszczeñ po³adunkowych, nale¿y zdawaæ przed opuszczeniem portu do odpowiednich urz¹dzeñ odbiorczych chyba, ¿e
wolna pojemnoæ retencyjna zbiorników gwarantuje
ich zatrzymanie na statku do czasu jego odejcia na
odleg³oæ wiêksz¹ ni¿ 12 Mm od najbli¿szego l¹du.
5. mieci sta³e, odpady bytowe, eksploatacyjne i po³adunkowe nale¿y zdawaæ ze statku przed wyjciem z
portu do odpowiednich urz¹dzeñ odbiorczych:
1) do pojemników ustawionych na nabrze¿ach portowych,
2) na rodki transportu podstawione pod burtê.
6. Wody po myciu ³adowni lub zbiorników ³adunkowych
musz¹ byæ zdawane do urz¹dzeñ odbiorczych w porcie.
7. Za wykonanie us³ug wymienionych w ust. 3  6 odpowiada ten, kto w drodze umowy podj¹³ siê wykonywania tych czynnoci.
8. Przepisy ust. 3  6 mog¹ tak¿e mieæ zastosowanie do
statków posiadaj¹cych w³asne urz¹dzenia typu uznanego przez instytucjê klasyfikacyjn¹ zapewniaj¹ce neutralizacjê nieczystoci, o których mowa w tych przepisach.
9. Przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê odbiorem, sk³adowaniem
i zagospodarowaniem odpadów ze statków oraz ich
transportem zobowi¹zani s¹ poinformowaæ w formie
pisemnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku o
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podjêciu i prowadzeniu tej dzia³alnoci na obszarze
portu oraz okazaæ odpowiednie zezwolenie, wymagane w tym zakresie na podstawie odrêbnych przepisów.
10. Zabrania siê bez zgody Dyrektora Urzêdu Morskiego
w S³upsku stosowania innych metod ni¿ mechaniczne do usuwania z powierzchni wód substancji ropopochodnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 101

Je¿eli w czasie sprawowanego nadzoru lub wykonywanej kontroli oka¿e siê, ¿e istnieje mo¿liwoæ zanieczyszczenia wód portowych ze statku, upowa¿niony przedstawiciel Urzêdu Morskiego w S³upsku mo¿e zamkn¹æ i zaplombowaæ zawory systemu zenzowego na okres przebywania statku w porcie.

1. Zabrania siê bez zezwolenia Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku:
1) uk³adania i wymiany przewodów podwodnych, jak
np. kabli, ruroci¹gów wodno  kanalizacyjnych i gazowych,
2) urz¹dzania sta³ych i ruchomych punktów handlowych oraz sprzeda¿y napojów alkoholowych,
3) ustawiania pali do cumowania  na wodzie i l¹dzie,
4) u¿ywania materia³ów pirotechnicznych przy pracach
hydrotechnicznych i innych robotach,
5) z³omowania statków,
6) rozmieszczania plakatów, afiszy i reklam.
2. Wniosek o zezwolenie w sprawach okrelonych w
ust. 1 winien zawieraæ przewidziane prawem dokumenty.

§ 98

§ 102

1. Urobek uzyskany przy pog³êbianiu akwenów portowych powinien byæ wywieziony na miejsce przewidziane w umowie o wykonanie robót czerpalnych, a w razie braku postanowieñ umownych, na sk³adowisko lub
pola refulacyjnego wskazane przez Dyrektora Urzêdu
Morskiego w S³upsku.
2. Usuniêcie do morza urobku uzyskanego przy pog³êbianiu akwenów portowych mo¿e nast¹piæ jedynie po
uzyskaniu zezwolenia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

1. Zabrania siê bez zgody kapitana portu:
1) zatapiania doków,
2) wydobywania piasku, ¿wiru, kamieni,
3) wydobywania przedmiotów zatopionych i nurkowania,
4) rozpinania i suszenia sieci rybackich oraz rozci¹gania lin,
5) uprawiania rybo³ówstwa i sportowego po³owu ryb,
6) urz¹dzania imprez sportowych oraz rozrywkowych
na wodzie,
7) uprawiania sportu wiolarskiego,
8) opuszczania na wodê ³odzi ze statków,
9) pozostawiania urz¹dzeñ wystaj¹cych poza obrys kad³uba statku,
10) tankowania statku paliwem poza wyznaczonym miejscem,
11) korzystania z dostêpnych wy³¹cznie dla statków pojemników na resztki po³adunkowe i odpady statkowe oraz urz¹dzeñ do odprowadzania cieków ze statków do kanalizacji,
12) przewo¿enia pasa¿erów statkami, je¿eli dokument
bezpieczeñstwa statku takiego przewozu nie przewiduje,
13) przetrzymywania jednostek wycofanych z eksploatacji,
14) wykonywania prac hydrotechnicznych,
15) sk³adowania wraków i z³omu na nabrze¿ach.
2. Zakaz wymieniony w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy przypadków zastrze¿onych w § 83 oraz wydobywania przez
prze³adowcê towarów utraconych podczas prze³adunku.
3. Dokonywanie po³owów oraz wystawianie sprzêtu rybackiego dozwolone jest w odleg³oci nie mniejszej
ni¿ 200 metrów od granic toru wodnego, redy lub kotwicowiska, o ile przepisy czêci II niniejszego zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej.
4. Ka¿dorazowe rozpoczêcie i zakoñczenie prac podwodnych przez nurka nale¿y zg³osiæ do kapitanatu portu.

§ 97

§ 99
1. Przed rozpoczêciem prze³adunku produktów ropopochodnych, z wyj¹tkiem bunkrowania oraz wszelkich innych olejów luzem, statek powinien byæ otoczony zapor¹ przeciwolejow¹ na czas prze³adunku, a w razie
potrzeby posiadaæ asystê statku przystosowanego do
zbierania olejów, lub innego równorzêdnego zabezpieczenia.
2. Takie same wymagania obowi¹zuj¹ przy prze³adunkach
substancji chemicznych luzem l¿ejszych od wody i nie
rozpuszczalnych w wodzie.
3. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e
zarz¹dziæ asystê statku z zapor¹ gotow¹ do postawienia.
§ 100
Zabrania siê na obszarze portu i redy:
1) usuwania, uszkadzania i nadu¿ywania po¿arowych
aparatów sygnalizacyjnych, rodków ratunkowych, sygna³owych i pirotechnicznych,
2) usuwania, przesuwania i uszkadzania urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego oraz tablic i znaków ostrzegawczych,
3) zakrywania i tarasowania urz¹dzeñ cumowniczych hydrantów, po³¹czeñ telefonicznych i elektrycznych oraz
zas³aniania znaków ostrzegawczych,
4) piaskowania i skrobania farby z zewnêtrznej czêci kad³uba statku, poza specjalnymi miejscami do tego celu
przeznaczonymi (zak³ady remontowe),
5) u¿ywania radiostacji okrêtowej, z wyj¹tkiem UKF,
6) chodzenia i przebywania w miejscach gdzie jest to zabronione oraz niszczenia rolinnoci,
7) chodzenia i je¿d¿enia po lodzie,
8) przebywania osób w stanie nietrzewoci,
9) k¹pieli.

§ 103
1. Wzd³u¿ nabrze¿y, pomostów lub innych budowli hydrotechnicznych granicz¹cych z akwenami, u¿ytkownik obowi¹zany jest rozmieciæ ko³a ratunkowe z rzutk¹ d³ugoci co najmniej 30 m. Sprzêt ten powinien byæ
rozmieszczony w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 200 m
w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe jego u¿ycie,
a w porze nocnej wystarczaj¹co owietlony.
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2. U¿ytkownicy obowi¹zani s¹ sporz¹dziæ plan rozmieszczenia sprzêtu ratunkowego oraz przedstawiæ go kapitanowi portu do zatwierdzenia.
3. Kapitan portu mo¿e zwolniæ u¿ytkownika od obowi¹zku wynikaj¹cego z ust. 1 o ile budowla hydrotechniczna jest wyposa¿ona w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
przed wpadniêciem do wody.
§ 104
1. U¿ytkownik obowi¹zany jest zg³osiæ kapitanatowi portu termin rozpoczêcia robót hydrotechnicznych z 7 
dniowym wyprzedzeniem.
2. U¿ytkownik nabrze¿y portowych poddaj¹c je do eksploatacji winien posiadaæ:
1) decyzjê o pozwoleniu na u¿ytkowanie ca³ej budowli
morskiej lub jej czêci,
2) atest czystoci dna wystawiony przez nurka, stwierdzaj¹cy, ¿e pas dna o szerokoci 10 m lub wed³ug
wskazañ kapitana portu wzd³u¿ ca³ego nabrze¿a zosta³ sprawdzony i nie znajduj¹ siê na nim ¿adne przeszkody nawigacyjne,
3) plan sonda¿owy dna akceptowany przez upowa¿nion¹ s³u¿bê hydrograficzn¹ w skali 1: 1000,
4) instrukcjê u¿ytkowania nabrze¿a.
3. U¿ytkownik nabrze¿a obowi¹zany jest wykonywaæ
okresowe sonda¿e i badania czystoci dna akwenów
przylegaj¹cych do nabrze¿y i przystani niezbêdne do
ich bie¿¹cej eksploatacji. Czêstotliwoæ i zakres prac
sonda¿owych i tra³owañ okrelaj¹ przepisy budowlane lub polecenie kapitana portu.
4. U¿ytkownicy nabrze¿a obowi¹zani s¹ do utrzymania w
nale¿ytym stanie urz¹dzeñ cumowniczych, odbojowych, drabinek wy³azowych oraz porz¹dku na nabrze¿ach i przystaniach przez siebie eksploatowanych.
Wszelkie usterki w tym wzglêdzie powinny byæ usuwane bezzw³ocznie. Na ¿¹danie kapitana portu u¿ytkownicy obowi¹zani s¹ przedstawiæ atesty okresowego badania wytrzyma³oci urz¹dzeñ cumowniczych
i odbojowych.
Rozdzia³ XIII
Ochrona przeciwpo¿arowa i ochrona rodowiska
morskiego podczas transportu, magazynowania
i prze³adunku paliw oraz tankowanie statków
w portach
§ 105
Transport paliwa na terenie portu dozwolony jest wy³¹cznie do wyznaczonego miejsca prze³adunkowego lub
wyznaczonego miejsca tankowania statków okrelonego przez podmiot zarz¹dzaj¹cy portem i uzgodnionego z
Dyrektorem Urzêdu Morskiego w S³upsku.
§ 106
Magazynowanie i dystrybucja paliwa z bunkierek i cystern na statki, dozwolona jest przy spe³nieniu szczególnych ze wzglêdu ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony
rodowiska morskiego wymagañ, okrelonych w dalszej
czêci rozdzia³u.
§ 107
Dostarczanie paliwa do zbiorników magazynowych lub
bezporednio do zbiorników statków dozwolone jest
wy³¹cznie autocysternom z wa¿nymi dokumentami upo-

wa¿niaj¹cymi do poruszania siê po drogach oraz do przewozu materia³ów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym.
§ 108
Zabrania siê pozostawiania na terenach portowych, w
szczególnoci na nabrze¿ach, naczep i przyczep samochodowych oraz innych zbiorników z paliwem.
§ 109
Magazynowanie paliw na zacumowanych bunkierkach,
dozwolone jest w miejscach wyznaczonych przez podmiot zarz¹dzaj¹cy portem i po uzgodnieniu z Dyrektorem
Urzêdu Morskiego w S³upsku.
§ 110
1. Prze³adunek paliwa z autocysterny na bunkierkê oraz
tankowanie statków z autocysterny odbywaæ siê mo¿e
wy³¹cznie w miejscu do tego celu przystosowanym pod
wzglêdem ochrony rodowiska i warunków ochrony
przeciwpo¿arowej.
2. Dostosowanie miejsca pod wzglêdem ochrony rodowiska polega na: uszczelnieniu nawierzchni, zabezpieczeniu przeciwrozlewowemu, zabezpieczeniu przed
sp³ywem zanieczyszczeñ wraz z opadami.
3. Dostosowanie miejsca pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej. polega na: wykonaniu uziemienia pozwalaj¹cego na pod³¹czenie do niego bunkierki oraz
autocysterny, oznakowaniu strefy zagro¿enia wybuchem, ustawienia tablic zakazów palenia oraz wykonywania czynnoci z otwartym ogniem.
§ 111
Podmiot dokonuj¹cy prze³adunku i dystrybucji paliwa
obowi¹zany jest w szczególnoci:
1) zg³osiæ z odpowiednim wyprzedzeniem do s³u¿b kapitanatu portu o zamiarze prze³adunku lub tankowania,
2) wywiesiæ flagê B Miêdzynarodowego Kodu Sygna³owego,
3) wy³o¿yæ tablicê Zakaz palenia,
4) wystawiæ na czas operacji rodki ganicze i materia³y sorbentowe oraz zapewniæ gotowoæ u¿ycia
zapory przeciwolejowej
5) dokonaæ uziemienia bunkierki oraz autocysterny,
6) zapewniæ nadzór ze strony wydawcy i odbiorcy nad
czynnociami wydawania i przyjmowania paliwa,
7) zawiadomiæ s³u¿by kapitanatu portu o zakoñczeniu
operacji.
§ 112
1. W przypadku wyst¹pienia rozlewu paliwa nale¿y niezw³ocznie przerwaæ prze³adunek.
2. Operator dokonuj¹cy prze³adunku powinien:
1) w miarê posiadanych mo¿liwoci powstrzymaæ ród³o wydostawania siê paliwa,
2) rozpoznaæ skalê rozlewu i stosownie do miejsca wyst¹pienia oraz jego wielkoci u¿yæ posiadanych i dostêpnych rodków w celu usuniêcia rozlewu,
3) powiadomiæ kapitanat portu.
§ 113
Przepisy tego rozdzia³u dotycz¹ce magazynowania
paliw ich transportu i prze³adunku oraz postêpowania w
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przypadku rozlewu odnosz¹ siê odpowiednio równie¿ do
odbioru wód zaolejonych ze statków.
Czêæ II
Przepisy dodatkowe obowi¹zuj¹ce w portach:
Ko³obrzeg, Dar³owo, Ustka, £eba, Rowy
i Dwirzyno i przystaniach morskich
Rozdzia³ I
Zasady ruchu statków
§ 114
1. Z zastrze¿eniem przypadków przewidzianych w § 129
zarz¹dzenia, szybkoæ statków w porcie nie mo¿e przekraczaæ 3 wêz³ów po wodzie, chyba ¿e wiêksza szybkoæ podyktowana jest wzglêdami bezpieczeñstwa
¿eglugi.
2. Ograniczenie szybkoci okrelone w ust. 1 nie ma zastosowania do statków dozorczych i ratowniczych. id¹cych do akcji lub w trakcie trwania akcji.
3. Kapitan portu mo¿e w uzasadnionych przypadkach w
zale¿noci od warunków hydronawigacyjnych zezwoliæ na wejcie do portu statku o parametrach przekraczaj¹cych okrelone dla danego portu z zastrze¿eniem
okrelenia szczegó³owych warunków wykonania manewru.
§ 115
Wszystkie jednostki p³ywaj¹ce w drodze, znajduj¹ce siê
na terenie portu i redy, posiadaj¹ce na wyposa¿eniu radiotelefony UKF, powinny prowadziæ sta³y nas³uch radiowy na kanale 12 UKF.
§ 116
¯aden statek nie mo¿e wejæ i wyjæ z portu bez uzyskania zgody kapitanatu portu.
§ 117
1. Z pomocy holownika obowi¹zane s¹ korzystaæ statki
bez w³asnego napêdu oraz statki o pojemnoci brutto
500 RT i wiêcej lub o zanurzeniu wiêkszym ni¿ 3,5 m,
b¹d d³ugoci ponad 60 m, z tym ¿e w porcie Ustka
obowi¹zek ten dotyczy tak¿e statków, których d³ugoæ
przekracza 50 m.
2. Korzystanie z pomocy holownika obowi¹zuje równie¿
przy zmianie miejsca postoju wewn¹trz portu statków
wymienionych w ust. 1, z wyj¹tkiem przypadku przeci¹gania siê statku na linach przy tym samym wolnym
nabrze¿u.
§ 118
W przypadkach uzasadnionych kapitanat portu mo¿e
na wniosek armatora zwolniæ od obowi¹zku okrelonego w § 54 statki bazuj¹ce stale lub okresowo w danym
porcie.
§ 119
Przepis § 75 ust. 2 nie ma zastosowania w stosunku do
jednostek rybackich, stale bazuj¹cych w wyznaczonych
basenach rybackich oraz portach Rowy i Dwirzyno. Nadzór nad tymi jednostkami w czasie ich postoju jest wykonywany w sposób uzgodniony z w³aciwym kapitanatem
(bosmanatem) portu.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ II
Przepisy dodatkowe dla portu Ko³obrzeg
§ 120

1. Redê portu Ko³obrzeg stanowi akwen ograniczony lini¹ ko³ow¹ o promieniu 1,5 Mm wyprowadzon¹ z pozycji latarni wejciowej (czerwonej) Wschodniego Falochronu.
2. Pod pojêciem tor wodny nale¿y rozumieæ odcinek
rzeki Parsêty od g³ówek wejciowych portu do wejcia do basenu Portu Jachtowego o parametrach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 121
Wielkoæ statków wchodz¹cych do portu Ko³obrzeg nie
mo¿e przekraczaæ 75 m d³ugoci lub 4,70 m zanurzenia
dla wody s³odkiej. Podana wielkoæ zanurzenia odnosi
siê do redniego stanu wody.
§ 122
1. Zabrania siê poruszania po torze wodnym na odcinku
od Bosmanatu Portu do Portu Jachtowego  jednostkom wy³¹cznie pod ¿aglami.
2. Ma³e jachty ¿aglowe oraz ³odzie wios³owe mog¹ poruszaæ siê na akwenach Basenu Drzewnego i Kana³u
Drzewnego w porze dziennej z zachowaniem szczególnej ostro¿noci i nie utrudniania ¿eglugi innym jednostkom poruszaj¹cym siê w tym rejonie.
3. Ma³e jednostki jak motorówki, ³odzie rybackie, jachty
itp. nie posiadaj¹ce ³¹cznoci UKF mog¹ wejæ do portu lub wyjæ z portu po telefonicznym uzgodnieniu manewru z Kapitanatem Portu  telefon: (094) 3522799.
§ 123
1. Pilota¿ portowy dla statków o d³ugoci do 70 m wykonywany jest w warunkach hydrometeorologicznych:
si³a wiatru do 5° B, stan morza do 3° B.
2. Pilota¿ portowy dla statków o d³ugoci ponad 70 m do
75 m wykonywany jest w warunkach hydrometeorologicznych: si³a wiatru do 4° B, stan morza do 2-3° B.
3. Kapitan lub Oficer Portu mo¿e w uzasadnionych przypadkach przy dobrych warunkach hydronawigacyjnych
zezwoliæ na wprowadzenie statku do portu pomimo
si³y wiatru przekraczaj¹cej 5° B.
4. Je¿eli z powodu trudnych warunków pogodowych
wykonywanie pilota¿u jest zawieszone, statki wychodz¹ce w morze s¹ powiadamiane o tym przez agenta.
Kapitan statku podejmuje decyzjê pozostania w porcie
lub wyprowadzenia statku na w³asne ryzyko po wykonaniu przez pilota manewru obracania (o ile jest to konieczne) i zdaniu pilota w kanale portowym.
5. W przypadku wyjcia statku bez pilota kapitan statku
zobowi¹zany jest uzyskaæ pisemn¹ zgodê Kapitanatu
Portu.
6. Kapitanat Portu mo¿e w uzasadnionych przypadkach
ze wzglêdu na panuj¹ce warunki hydronawigacyjne zabroniæ statkowi wyjcia w morze.
§ 124
1. Z asysty holownika zobowi¹zane s¹ korzystaæ statki
przewo¿¹ce ³adunki niebezpieczne klasy 1, 2, 3.
2. W przypadku braku holownika w porcie jego rolê pe³ni
statek pilotowy pod warunkiem, ¿e posiada on mo¿liwoæ holowania potwierdzon¹ w dokumentach statku
i odpowiedni¹ moc maszyn.
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3. Holowanie statków bez w³asnego napêdu mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w porze dziennej do si³y wiatru
5° B.
4. Holowanie i obracanie statków pustych dozwolone jest
do si³y wiatru 6° B.
5. Obracanie statków d³u¿szych ni¿ 30 m powinno odbywaæ siê na wyznaczonych obrotnicach.
§ 125
Statki przewo¿¹ce jako ³adunek substancje ropopochodne nie mog¹ wejæ do portu ani wyjæ z portu, je¿eli
nie posiadaj¹ certyfikatu zabezpieczenia finansowego lub
jednorazowego zezwolenia na wejcie lub wyjcie z portu.
§ 126
1. Zabrania siê stawiania statków do burty drugiego statku przy nabrze¿ach po³o¿onych wzd³u¿ toru wodnego.
2. Manewrowanie statków o d³ugoci powy¿ej 60 m i innych trudno manewruj¹cych jednostek w zwê¿eniu toru
wodnego na d³ugoci Nabrze¿a Pilotowego i Bosmañskiego zwi¹zane z wejciem i wyjciem do portu wymaga:
1) zwolnienia pierwszych 30 m Nabrze¿a Pilotowego
od strony wejcia w zwi¹zku z czym zabrania siê cumowania jednostek na tym odcinku nabrze¿a w czasie manewrowania w/w statków,
2) zakazu przebywania pasa¿erów na statkach sezonowej ¿eglugi pasa¿erskiej w zwi¹zku z czym wprowadza siê zakaz przebywania pasa¿erów na statkach
cumuj¹cych na odcinku od 30 do 90 m Nabrze¿a
Pilotowego w czasie manewrowania w/w statków,
3) przy manewrowaniu statków o d³ugoci powy¿ej 70
m lub trudno manewruj¹cych wprowadza siê zakaz
cumowania jednostek przy Nabrze¿u Wydmowym,
3. Amator/kierownik statku powinien w sprawach wymienionych w ust. 2 zastosowaæ siê do poleceñ Kapitanatu Portu. Polecenia te dotycz¹ce ruchu w/w statków
winny byæ przekazane armatorom/kierownikom statków maj¹cych zastosowaæ siê do wymogów okrelonych w ust. 2 najpóniej na 1 godzinê przed manewrami w/w statków.
4. Armator/kierownik statku cumuj¹cego przy nabrze¿u
Pilotowym, Bosmañskim i Wydmowym a maj¹cy zamiar pozostawiæ statek na tych nabrze¿ach, ma obowi¹zek upewniæ siê czy w okresie przewidywanego
postoju nie wyst¹pi¹ okolicznoci wprowadzaj¹ce wymogi ust. 2, zabezpieczyæ za³ogê niezbêdn¹ do wykonania manewrów przejcia na inne nabrze¿e na ¿¹danie Kapitanatu Portu lub zabezpieczyæ obecnoæ za³ogi do wykonania takich manewrów w uzgodnionym z
Kapitanem Portu terminie.
Rozdzia³ III
Przepisy dodatkowe obowi¹zuj¹ce w porcie Dar³owo
§ 127
1. Redê portu Dar³owo stanowi akwen ograniczony lini¹
ko³ow¹ o promieniu 1,5 Mm wyprowadzon¹ z pozycji
latarni wejciowej (czerwonej) Falochronu Wschodniego.
2. Wielkoæ statków wchodz¹cych do portu Dar³owo nie
mo¿e przekraczaæ 75 m d³ugoci ca³kowitej lub 400 cm
zanurzenia. Podana wielkoæ zanurzenia odnosi siê do
redniego stanu wody.

3. W celu uzyskania zgody na wejcie do portu ka¿dy statek przybywaj¹cy na redê portu powinien nawi¹zaæ
³¹cznoæ z Kapitanatem Portu i podaæ parametry statku oraz rodzaj przewo¿onego ³adunku. £¹cznoæ nale¿y nawi¹zaæ na kana³ach 12 lub 16 UKF.
4. Po dokonaniu zg³oszenia zgodnie z ust. 3 statek powinien oczekiwaæ na redzie portu do chwili otrzymania
dyspozycji z Kapitanatu Portu.
5. ¯aden statek nie mo¿e wejæ do portu bez zezwolenia
Kapitanatu Portu. Powy¿szy wymóg dotyczy równie¿
jednostek: Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej oraz
Policji.
§ 128
1. Na torze wodnym ruch jednokierunkowy obowi¹zuje
wszystkie jednostki o d³ugoci powy¿ej 15 m.
2. W czasie przechodzenia kana³u portowego przez statek handlowy wstrzymuje siê ruch wszystkich pozosta³ych jednostek w porcie.
3. Zabrania siê poruszania po torze wodnym na odcinku
od Bosmanatu Portu do obrotnicy jednostkom wy³¹cznie pod ¿aglami.
§ 129
Kapitan Portu mo¿e zezwoliæ statkom na przekroczenie dopuszczalnej prêdkoci jeli uzna to za konieczne
dla utrzymania sterownoci statku, celem wykonania prawid³owych manewrów lub je¿eli taka koniecznoæ wynika ze szczególnych w³aciwoci manewrowych statku. Kapitan Portu okrela w zezwoleniu akweny, na których statek mo¿e poruszaæ siê z prêdkoci¹ wiêksz¹ ni¿ 3 wêz³y.
§ 130
1. W przypadkach wstrzymania wychodzenia statków pilotowych w morze poza falochron ze wzglêdu na warunki sztormowe, wszystkie statki wchodz¹ce i wychodz¹ce s¹ powiadamiane o tym przez Kapitanat Portu
na kanale 16, 12 UKF lub przez agenta.
2. Kapitan statku, po otrzymaniu zawiadomienia o którym mowa w ust. 1, jest obowi¹zany powiadomiæ Kapitanat Portu o tym, czy:
1) decyduje siê wyprowadziæ statek w morze po zejciu pilota wewn¹trz portu w rejonie mostu zwodzonego, wzglêdnie,
2) zgadza siê wprowadziæ statek z redy do portu, a wejcie pilota na statek nast¹pi wewn¹trz portu, po przejciu mostu zwodzonego.
3. Pilota¿ dla statków wskazanych w § 127 wykonywany
jest do si³y wiatru 5o B i stanu morza 3o B.
4. Kapitan Portu mo¿e w uzasadnionych przypadkach
zezwoliæ na wejcie statku do portu bez pilota na w³asn¹ odpowiedzialnoæ pomimo wiêkszej si³y wiatru ni¿
wskazana w ust. 3, je¿eli istniej¹ce falowanie na redzie
i w wejciu do portu zezwala na bezpieczne wejcie
statku do portu.
4. Ze wzglêdu na trudne warunki hydronawigacyjne w
wejciu do portu, Kapitanat Portu mo¿e w uzasadnionych przypadkach zabroniæ statkowi na wejcie lub
wyjcie z portu bez udzia³u pilota.
§ 131
Z zastrze¿eniem postanowieñ § 69 ust 1 statek powinien zaj¹æ wskazane miejsce postoju i nie mo¿e go zmieniæ bez zezwolenia Kapitanatu Portu, z wyj¹tkiem przy-
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padku nakazanego bezpieczeñstwem ¿eglugi. Dotyczy to
równie¿ przeci¹gania wzd³u¿ nabrze¿y.
§ 132

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Kapitan Portu mo¿e zwolniæ statek z obowi¹zku korzystania z us³ug pilota, jeli nie zagra¿a to bezpieczeñstwu ¿eglugi.
§ 140

Przy Nabrze¿u Dorszowym I zezwala siê jedynie na pojedynczy postój statków. Dostawianie statku do burty innego statku wymaga ka¿dorazowo zgody Kapitanatu Portu.

Zabrania siê poruszania po torze wodnym od Kapitanatu Portu do Basenu Osadowego jednostkom wy³¹cznie pod ¿aglami.

§ 133

§ 141

1. Most zwodzony czynny jest ca³¹ dobê i otwierany jest
o ka¿dej pe³nej godzinie oraz na polecenie Kapitanatu
Portu. Czas otwarcia mostu trwa a¿ do chwili przepuszczenia wszystkich jednostek oczekuj¹cych na przejcie.
Ka¿de przejcie przez most powinno byæ zg³oszone
i ustalane z obs³uga mostu drog¹ radiow¹ UKF kana³
12 lub telefonicznie.
2. Przy silnym zalodzeniu kana³u portowego, jak równie¿
krytycznym stanie wód portowych gro¿¹cych wylewem, most zwodzony mo¿e byæ czasowo nieczynny.

Z zastrze¿eniem postanowieñ § 69 ust. 1 statek powinien zaj¹æ wskazane miejsce postoju i nie mo¿e go zmieniæ bez zezwolenia Kapitanatu Portu, z wyj¹tkiem przypadku nakazanego bezpieczeñstwem ¿eglugi. Dotyczy to
równie¿ przeci¹gania wzd³u¿ nabrze¿a.

§ 134
1. Przy przechodzeniu pod mostem obowi¹zuje ruch jednokierunkowy.
2. Jednoczesne mijanie siê przez statki id¹ce w tym samym lub przeciwnym kierunku jest zabronione.
§ 135
wiat³a sygnalizacyjne mostu umieszczone s¹ po obu
stronach mostu zwodzonego w sposób nastêpuj¹cy:
1) dla statków wchodz¹cych do portu  po zachodniej
stronie kana³u portowego, na Ostrodze Zachodniej
w pobli¿u buczka mg³owego;
2) dla statków wychodz¹cych z portu  po wschodniej
stronie kana³u portowego, na koñcu Nabrze¿a Usteckiego.
Rozdzia³ IV
Przepisy dodatkowe obowi¹zuj¹ce w porcie Ustka
§ 136
1. Redê portu Ustka stanowi akwen ograniczony linia
ko³ow¹ o promieniu 1,5 Mm wyprowadzon¹ z pozycji
latarni wejciowej (czerwonej) Wschodniego Falochronu.
2. Wielkoæ statków wchodz¹cych do portu nie mo¿e
przekraczaæ 58 m d³ugoci, 11,5 m szerokoci i 450 cm
zanurzenia przy rednim stanie wody.
§ 137
1. Statki handlowe powinny zg³osiæ do Kapitanatu Portu
przypuszczalny czas przybycia, najpóniej 24 godziny
przed przybyciem statku na redê.
2. Statki ¿eglugi miêdzynarodowej obowi¹zane s¹ zg³osiæ wejcie i wyjcie z portu drog¹ radiow¹ i stosowaæ
siê do otrzymanych poleceñ Kapitanatu Portu.
§ 138

Rozdzia³ V
Przepisy dodatkowe obowi¹zuj¹ce w porcie £eba
§ 142
1. Redê portu £eba stanowi akwen ograniczony lini¹ ko³ow¹ o promieniu 1,5 Mm wyprowadzon¹ z latarni
wejciowej (zielonej) Falochronu Zachodniego.
2. Wielkoæ statków wchodz¹cych do portu nie mo¿e
przekroczyæ 50 metrów d³ugoci.
3. Ka¿dorazowe wejcie do portu jednostek o zanurzeniu
przekraczaj¹cym 250 cm powinno byæ uzgodnione z
kapitanatem portu drog¹ radiow¹ na kanale 12 lub 16
UKF.
4. Zabrania siê poruszania na torze wodnym na odcinku
od Bosmanatu Portu do obrotnicy jednostkom wy³¹cznie pod ¿aglami.
§ 143
1. Postój statków sportowych dozwolony jest wy³¹cznie
w Basenie Jachtowym (Marina).
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy statków sportowych
cumuj¹cych przy Nabrze¿u Stoczniowym.
§ 144
Z zastrze¿eniem postanowieñ § 69 ust. 1 statek powinien zaj¹æ wskazane miejsce postoju i nie mo¿e go zmieniaæ bez zezwolenia Kapitanatu Portu z wyj¹tkiem przypadku nakazanego bezpieczeñstwem ¿eglugi. Dotyczy to
równie¿ przeci¹gania wzd³u¿ nabrze¿a.
Rozdzia³ VI
Przepisy dodatkowe
obowi¹zuj¹ce w portach Dwirzyno i Rowy
§ 145
1. Redê portu stanowi akwen ograniczony lini¹ ko³ow¹ o
promieniu 0,5 Mm wyprowadzon¹ ze rodka g³owicy
Wschodniego Falochronu.
2. Z wy³¹czeniem jednostek stale bazuj¹cych w danych
portach, ¿egluga mo¿e odbywaæ siê od wschodu do
zachodu s³oñca.

Korzystanie z us³ug holowniczych nastêpuje na wniosek kapitana statku.

Rozdzia³ VII
Przystañ morska

§ 139

§ 146

1. Pilota¿ odbywa siê w porze dziennej: od witu do
zmierzchu.

1. Przystañ morska jest to okrelony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. Nr 91 z pón.
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zm.) o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej obszar pasa nadbrze¿nego, wydzielony z pasa technicznego, który ponadto obejmuje przyleg³y do granicy przystani akwen wód morskich siêgaj¹cy 100 metrów w g³¹b morza od linii brzegu.
2. Przyleg³y do przystani akwen wód morskich nale¿y traktowaæ jako równoznaczny z akwenem redy portu.
§ 147
Przystañ morska przeznaczona jest do bazowania statków, których konstrukcja umo¿liwia bezpieczn¹ eksploatacjê na takiej przystani.
§ 148

w³asne oraz innych statków, urz¹dzeñ przystani, u¿ytkowników i osób postronnych.
2. Odpowiedzialnoæ za dochowanie warunków o których
mowa w ust. 1 spoczywa na kapitanie (kierowniku) statku.
§ 152
Przed wyjciem w morze kapitan (kierownik) statku zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z aktualn¹ prognoz¹ pogody.
§ 153
Przepisy niniejszego zarz¹dzenia dotycz¹ce portów
morskich stosuje siê odpowiednio do przystani morskich,
chyba ¿e co innego wynika z przepisów niniejszego rozdzia³u.

1. Ilekroæ w przepisach portowych jest mowa o kapitanie
portu lub kapitanacie portu, w zakresie odnosz¹cym
siê do przystani morskiej nale¿y przez to odpowiednio
rozumieæ Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku.
2. Nadzór i kontrolê nad przestrzeganiem przepisów portowych na terenie przystani sprawuj¹ w³aciwe s³u¿by
Urzêdu Morskiego w S³upsku, zgodnie ze swym zakresem dzia³ania wynikaj¹cym z regulaminu organizacyjnego Urzêdu.

Przepisy portowe maj¹ zastosowanie do jednostek Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej i Policji, o ile co innego nie wynika z przepisów odrêbnych.

§ 149

§ 155

W uzasadnionych przypadkach upowa¿nieni funkcjonariusze Urzêdu Morskiego w S³upsku mog¹ ograniczyæ
lub zamkn¹æ ruch na obszarze przystani lub jej czêci.

1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 lutego 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
2. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia trac¹
moc:
1) zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 8/93 Dyrektora Urzêdu
Morskiego w S³upsku z dnia 15 listopada 1993 r. 
Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r.
Nr 2, poz. 2; zm. Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 17
poz. 120 i Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r. Nr 19
poz. 71 oraz Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 25
poz. 226; zm. Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego 1994 r.
Nr 8 poz. 37 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2000 r. Nr 34 poz. 437),
2) zarz¹dzenie porz¹dkowe Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przystani rybackiej (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 5 poz. 96 i Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1987 r. Nr 18 poz. 192).

§ 150
1. Miejsce postoju statku na terenie przystani:
1) w okresie eksploatacji  na linii brzegu,
2) w okresie zagro¿eñ wywo³anych warunkami hydrometeorologicznymi  na wale wydmowym.
2. Statek powinien byæ ustawiony na przystani w sposób
zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo w³asne oraz innych statków, urz¹dzeñ przystani, u¿ytkowników i osób postronnych. Ustawienie statku powinno zapewniæ swobodny dostêp do s¹siednich jednostek i nie utrudniaæ manewrów statków korzystaj¹cym z przystani.
3. Armator zobowi¹zany jest do zabezpieczenia statku
oraz znajduj¹cego siê na nim wyposa¿enia przed mo¿liwoci¹ u¿ycia ich przez osoby niepowo³ane.
§ 151
1. Wodowanie lub wyci¹gania statku mo¿e odbywaæ siê
w sposób prawid³owy i zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo

Czêæ III
Przepisy koñcowe
§ 154

Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski
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Za³¹cznik Nr 1
do zarz¹dzenia Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.
ZG£OSZENIE WEJCIA/WYJCIA DO/Z PORTU
ZG£OSZENIE OGÓLNE (wg IMO)
IMO GENERAL DECLARATION
Przybycie
1.Nazwa i rodzaj statku
Name and description of ship
4. Bandera
Nationality of ship

2. Port przybycia/wyjcia
Port of arrival/departure
5. Nazwisko kapitana
Name of master

7. Certyfikat okrêtowy (Port;data;numer)
Certificate of registry (Port; date; number)
9. Tona¿ brutto
Gross tonnage

6. Port sk¹d przyby³/port przeznaczenia
Port arrived from/Port of destination
8. Nazwa i adres agenta statku
Name and address of ship's agent

10. Tona¿ netto
Net tonnage

11. Pozycja statku w porcie (nabrze¿e lub stanowisko)
Position of the ship in the port (berth or station)
12. Krótkie dane dotycz¹ce podró¿y (poprzednie i kolejne porty zawiniêcia, podkreliæ gdzie pozosta³y ³adunek bêdzie wy³adowany)
Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)

13. Krótki opis ³adunku: iloæ i rodzaj
Brief description of the cargo

14. Iloæ za³ogi (z kapitanem)
Number of crew (incl. Master)

15. Iloæ pasa¿erów
Number of passengers

16. Uwagi
Remarks

Za³¹czone dokumenty (podaæ iloæ kopii)
Attached documents (indicate number of copies)
17. Deklaracja ³adunkowa
Cargo Declaration

18. Deklaracja celna
Ship's Stores Declaration

19. Lista za³ogi
Crew List

20. Lista pasa¿erów
Passenger List

22. Deklaracja zasobów
posiadanych przez za³ogê
Crew's Effects Declaration

23.Deklaracja morska o stanie
zdrowia
Maritime Declaration of Health

Do zapisów urzêdowych
For official use

21. Data i podpis kapitana, uprawnionego agenta lub oficera
Date and signature by master, authorized agent or officer

Wyjcie
Departure
3. Data/czas przybycia/wyjcia
Date/time of arrival/departure
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UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy op³at
z tytu³u korzystania z cmentarzy komunalnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (t.j. ustawy
Dz. U. z 1972 r., Nr 47, poz. 298 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki na terenie miasta Redy z
tytu³u korzystania z Cmentarza Komunalnego:
1. Korzystanie z kaplicy cmentarnej:
a) przez noc  60 z³,
b) przed pochówkiem  50 z³.
2. Miejsce pod grób:
w przypadku, gdy zmar³y by³ sta³ym mieszkañcem
Redy:
a) jedna kwatera zwyk³a  130 z³,
b) jedna kwatera pog³êbiona  140 z³,
c) jedna kwatera dla dziecka  60 z³,
w pozosta³ych przypadkach po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Redy:
a) jedna kwatera zwyk³a  600 z³,
b) jedna kwatera pog³êbiona  700 z³,
Przed³u¿enie u¿ytkowania miejsca grobu na dalsze 20
lat:
a) dla doros³ego  130 z³,
b) dla doros³ego pog³êbiony  140 z³,
c) dla dziecka  55 z³,
W przypadku wczeniejszego wykupu miejsca pod
grób:
a) jedna kwatera zwyk³a  200 z³,
b) jedna kwatera pog³êbiona  270 z³.
3. Op³ata rycza³towa za korzystanie z wody i wywóz mieci:  80 z³.
4. Op³ata za uzyskanie zezwolenia na obs³ugê pogrzebu:
 110 z³.
5. Op³ata za obs³ugê pogrzebu w dni wolne od pracy: 
150 z³.
6. Op³ata za wjazd kamieniarzy w celu zdjêcia i wygrawerowania tablicy, rozebrania i ponownego zmontowania nagrobka:
a) nagrobek pojedynczy  40 z³,
b) nagrobek podwójny  50 z³,
7. Wykonanie ekshumacji  op³aca firma  160 z³.
§2
Mieszkañcy Miasta Rumi, którzy udokumentuj¹ przynale¿noæ do parafii pod wezwaniem w. Antoniego Padewskiego w Redzie, uiszczaj¹ op³aty z tytu³u korzystania z cmentarzy komunalnych w wysokoci i na zasadach
okrelonych w niniejszej uchwale tak jak dla mieszkañców Redy.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznie 2003 r.
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.
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2. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
na terenie miasta Redy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
T. Nowakowski

187
UCHWA£A Nr II/24/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
w Redzie.
Dzia³aj¹c 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 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 2
i ust. 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) Rada Miejska w Redzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji na rok 2003 w Redzie  Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, stanowi¹cy Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
T. Nowakowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/24/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2003 w Redzie
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi jest jednym z istotnych
celów kszta³towania polityki spo³ecznej. Reda podejmuje je poprzez realizacjê zadañ w ustawie o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi a okrelonych w niniejszym dokumencie. Przyjête cele programu
i metody ich realizacji zmierzaj¹ zarówno do przeciwdzia³ania i ograniczenia spo¿ycia alkoholu,walki z jego negatywnymi skutkami, ale równie¿ do dzia³alnoci profilaktycznej,która realizuje siê w oddzia³ywaniu kulturowym i
obyczajowym, a tak¿e w sferze propozycji alternatywnych
sposobów spêdzania czasu i tworzeniu ku temu sprzyjaj¹cych warunków.
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CELE D£UGOFALOWE:
1. Ograniczenie negatywnych skutków u¿ywania i nadu¿ywania alkoholu.
2. Obni¿enie kulturowej i spo³ecznej akceptacji picia alkoholu.
3. Zmniejszenie spo¿ycia alkoholu.
CELE KRÓTKOFALOWE:
1. Podwy¿szenie granicy wieku pierwszego kontaktu z
alkoholem.
2. Wyjcie z na³ogu osób uzale¿nionych i utrwalenie tego
stanu.
3. Poprawa dostêpnoci pomocy terapeutyczno-psychologicznej dla rodzin z problemem alkoholowym
w szczególnoci dzieci i ma³¿onka nieuzale¿nionego.
4. Ograniczenie kosztów spo³ecznego nadu¿ywania.
5. Szybkie interwencje pomocowe dla rodzin w których
wystêpuje przemoc.
6. Zdeterminowane motywowanie osób uzale¿nionych do
leczenia.
Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych nale¿y do zadañ
w³asnych gmin. W szczególnoci zadania te obejmuj¹:
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu:
Realizacja tego zadania oznacza:
Wspó³udzia³ w finansowaniu dzia³añ terapeutycznych w placówkach odwykowych na terenie miasta
Gdyni (programy terapeutyczne w Wytrzewieñ w
Gdyni).
Dofinansowywanie szkoleñ i kursów specjalistycznych dla osób pracuj¹cych z osobami uzale¿nionymi, wspó³uzale¿nionymi, oraz ofiarami przemocy w
rodzinie.
Doposa¿enie placówek w pomoce i sprzêty niezbêdne dla prowadzenia zajêæ terapeutycznych.
(wietlice Socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej nr 5, 6.)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin.
Zakup i dystrybucja materia³ów informacyjno  edukacyjnych (broszury, ulotki, ksi¹¿ki).
Dofinansowanie obozów, koloni i zimowisk terapeutycznych prowadzonych wed³ug okrelonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzale¿nienia od alkoholu.
Dzia³alnoæ Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych zmierzaj¹ca do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzale¿nionej od
alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej prawnej,
a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Realizacja tego zadania oznacza:
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dzia³aj¹cego
w siedzibie MOPS.
Sfinansowanie dy¿urów radcy prawnego udzielaj¹cego porad rodzin¹ z problemem alkoholowym i doznaj¹cym przemocy domowej.
Sfinansowanie programu profilaktycznego w Izbie
Wytrzewieñ w Gdyni dotycz¹cego przemocy domowej.
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3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
Realizacja tego zadania oznacza:
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
dla ich rodziców:
 Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków.
 Nie bêdziemy spo¿ywaæ alkoholu.
 Program NOE.
 Program Spójrz Inaczej.
 Zajêcia warsztatowe o tematyce walki z narkotykami.
 Imprez promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia.
Branie udzia³u w lokalnej i regionalnej kampania edukacyjna na tematy zwi¹zane z profilaktyk¹ problemów
alkoholowych.
Wspó³udzia³ w ogólnopolskich Kampaniach.
Badania i sonda¿e opinii, pozwalaj¹cych oceniæ aktualny stan problemów alkoholowych, istniej¹cych zasobów oraz efektów prowadzonych dotychczas dzia³añ.
4. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Realizacja tego zadania oznacza:
Dotacje mog¹ byæ udzielane tym organizacjom pozarz¹dowym, które spe³niaj¹ kryteria okrelone w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i realizuj¹ zgodnie ze swoim statutem zadania z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
W tym roku nie realizujemy tego zadania z uwagi na
brak organizacji, które statutowo zajmowa³y by siê profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszaniem
przepisów okrelonych w art. 13 i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego.
Realizacja tego zadania oznacza:
Zatrudnienie prawnika  konsultanta w sprawach Ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r.
Nr 35, poz. 230 za zm.)
6. Zasady wynagradzania cz³onków gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Cz³onkowi Komisji przys³uguje wynagrodzenie za udzia³
w pracy Komisji w wysokoci 125 z³ (brutto) za ka¿de
posiedzenie. Potwierdzeniem udzia³u w pracach Komisji stanowi lista obecnoci.Wyp³ata nale¿noci nastêpuje w terminie 7 dni po przed³o¿eniu listy wyp³at
za poprzedni miesi¹c.
Istotnym zadaniem profilaktyki i ludzi zajmuj¹cych siê
realizowaniem tego zadania jest promowanie u doros³ych ludzi jak i u dzieci i m³odzie¿y filozofii ¿ycia opartej na poszerzeniu wiadomoci oraz na ochronie wewnêtrznej wolnoci.Uczenie ludzi realistycznej filozofii
¿ycia stwarza im szansê na zbudowanie harmonijnych
wiêzi miêdzyludzkich oraz na osi¹gniêcie satysfakcji
¿yciowej.
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§5

UCHWA£A Nr III/22/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2002 r.

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

w sprawie Statutu Gminy Czersk.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Miejska uchwala:
STATUT GMINY CZERSK
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Czersk,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
i komisji powo³ywanych przez Radê,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
5) tryb pracy Burmistrza Czerska,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Czersk,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Miejskiej,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Czerska,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Czersk.
7) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Czersk jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Chojnickim w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 380 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, i osiedla.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

§6
1. wiêtem Gminy jest dzieñ 1 lipca upamiêtniaj¹cy nadanie praw miejskich.
2. Gmina ma herb przedstawiaj¹cy tarczê dzielon¹ w pas,
o górnym polu srebrnym z trzema zielonymi wierkami, dolnym b³êkitnym o trzech srebrnych grzbietach
fal, z po³o¿onym na przeciêciu obu pól czarnym kole
m³yñskim i czarnymi elementami zapory. Tarcza herbowa typu hiszpañskiego o prostej krawêdzi górnej
i dwóch ³agodnych ³ukach bocznych, o stosunku wysokoci do szerokoci jak 7:6. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
3. Barwy Gminy okrela jej flaga w kszta³cie p³atu o proporcjach szerokoci do d³ugoci jak 5:8 dzielon¹ w
poziomie w sposób nastêpuj¹cy: górny pas koloru zielonego zajmuj¹cy 1/4 szerokoci p³atu: rodkowy pas
koloru bia³ego zajmuj¹cy 1/2 szerokoci p³atu, z centralnie umieszczonym herbem Gminy Czersk w jego
w³aciwej kolorystyce: dolny pas koloru niebieskiego
zajmuj¹cy 1/4 szerokoci p³atu. Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
4. Insygnia dla Przewodnicz¹cego Rady i Burmistrza Czerska okrelone s¹ w postaci srebrnego ³añcucha, którego ogniwa przybieraj¹ kszta³t lici dêbu, uwieñczonego tarcz¹ herbow¹ w tym samym kolorze, której elementy stanowi¹ herb Gminy Czersk, dwa podtrzymuj¹ce tarczê or³y, po³¹czone emblematem z napisem
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Burmistrz Czerska.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Czersk.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
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§9

§ 17

Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
mo¿e obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 10
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie wysokoæ rodków przypadaj¹cych na poszczególne jednostki pomocnicze.
4. Zebranie mieszkañców decyduje o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 2.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 18
Przewodnicz¹cy Rady lub, z jego upowa¿nienia, Wiceprzewodnicz¹cy w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 13

§ 20

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.

1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
3. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.

§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) jeden Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada w drodze odrêbnej uchwa³y powo³uje Komisjê
Rewizyjn¹ oraz inne sta³e komisje, ustalaj¹c ich sk³ad
osobowy i przedmiot dzia³ania.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 21
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego lub pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miejskiego.
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Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Sesje odbywaj¹ siê zgodnie z planem pracy Rady.
3. Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy mo¿e zwo³aæ sesjê nie przewidzian¹ w planie pracy Rady.
4. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
2. Przygotowanie sesji
§ 26
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
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rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 27
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz, jego Zastêpcy oraz Sekretarz i Skarbnik
Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 28
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady z zastrze¿eniem § 25 ust. 4.
§ 33
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.
§ 34
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
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Rady, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ prowadzenie obrad
sesji Wiceprzewodnicz¹cemu.

3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 35

§ 41

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram
sesjê Rady Miejskiej w Czersku.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

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.

§ 36
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
2. W trakcie obrad dopuszcza siê wy³¹cznie zmianê kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku
obrad.
§ 37
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
interpelacje i zapytania radnych,
tematy sesji i projekty uchwa³
odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na sesji,
wolne wnioski i informacje.
§ 38

1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 37 pkt 2 sk³ada Burmistrz.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39

§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiê z³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób 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.

1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej  w trakcie sesji
Rady lub pisemnej  na rêce Przewodnicz¹cego Rady;
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê
adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie ustnej  na sesji Rady lub pisemnej  w terminie 21 dni 
na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez
Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.

1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady, po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, poddaje niezw³ocznie pod g³osowanie.

§ 40

§ 44

1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

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.

§ 43
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1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 46
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Miejskiej w Czersku.
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.
§ 47
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.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Pracownik Biura Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia przez radnych protoko³u.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
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g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 51
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.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§ 53
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Biura
Rady w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 54
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 25
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mo¿e wyst¹piæ:
 Burmistrz,
 Przewodnicz¹cy Rady,
 komisja,
 klub radnych,
 co najmniej 5 radnych.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
6) oznaczenie i podpis wnosz¹cego projekt uchwa³y
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3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 56

§ 63

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiê z³y, 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.

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§ 57
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 Burmistrza.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protokó³ami z sesji w Biurze Rady
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
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.
§ 62
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna, która wybiera sporód siebie przewodnicz¹cego.
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.

§ 64
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku, w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku 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 § 64 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.
§ 65
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
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na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 66
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, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 72

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. W pracach Komisji mog¹ uczestniczyæ osoby nie bêd¹ce radnymi, o ile rozstrzygniêcie sprawy wymaga
zasiêgniêcia opinii oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, je¿eli tematyka Komisji obejmuje
ocenê dzia³alnoci tej jednostki.
4. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje
Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
5. Obs³ugê kancelaryjn¹ komisji prowadzi Biuro Rady.
§ 73
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych sk³ada Radzie w terminie do 30 stycznia ka¿dego roku sprawozdania z
dzia³alnoci komisji w roku poprzednim.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

5. Komisje Rady

§ 74

§ 67

Rozstrzygniêcia Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji
w g³osowaniu jawnym.

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.
§ 68
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Poza zadaniami okrelonymi w planie pracy Komisje
wykonuj¹ równie¿ zadania zlecone przez Radê nale¿¹ce do jej zakresu dzia³ania.
§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje przyjête rozstrzygniêcia oraz opinie i wnioski
przekazuj¹ Radzie.
§ 70

6. Radni
§ 75
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne lub ustne wyjanienia Przewodnicz¹cemu Rady lub przewodnicz¹cemu
komisji.
§ 76
1. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców 
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 77

1. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego, Komisja w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu Komisji wybiera Zastêpcê
Przewodnicz¹cego.

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.

§ 71

§ 78

1. Przewodnicz¹cy Komisji reprezentuje Komisjê na zewn¹trz, organizuje jej prace i prowadzi obrady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego.

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.
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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.
§ 79
1. Radni po z³o¿eniu lubowania otrzymuj¹ legitymacje
podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym
stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 80
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 81
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI.
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 82
1. Sk³ad liczbowy Komisji Rewizyjnej okrela Rada w odrêbnej uchwale.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ Radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów z wyj¹tkiem Radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej 
Komisja w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji wybiera Zastêpcê Przewodnicz¹cego.

od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 85
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, rzetelnoci, celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 87
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.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 89
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 3
dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 2 dni robocze.

§ 83

§ 90

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Zastêpca
Przewodnicz¹cego.

1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane s¹ niezw³ocznie.

§ 84
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
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4. 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.
§ 91
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 § 87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 92
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez co najmniej dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
5. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3
dni przed rozpoczêciem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanego podmiotu o zakresie i terminie kontroli.
6. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4.
§ 93
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
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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.
§ 95
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 96
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
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.
§ 97
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.
§ 98
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 99
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 188

 682 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Rozdzia³ VII Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 100

§ 108

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok nastêpny do 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) przybli¿one terminy posiedzeñ wraz z okreleniem
ich tematów,
2) przybli¿one terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli oraz rodzaje kontroli.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.

§ 101
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie, w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku, sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) wskazanie podmiotów objêtych kontrol¹, rodzaj kontroli, czas jej trwania oraz zakres,
2) stwierdzone w toku kontroli nieprawid³owoci wraz
z omówieniem zaleceñ i wniosków pokontrolnych.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 102

§ 109
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
5. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ Ko³a Radnych
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przynale¿noæ Radnych do klubu jest dobrowolna.
3. Biuro Rady prowadzi rejestr klubów.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
2. W posiedzeniach uczestnicz¹ cz³onkowie Komisji oraz
zaproszone przez Przewodnicz¹cego osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub
ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje przewodnicz¹cy komisji i protokolant.

1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

§ 103

Prace klubów organizuj¹ ich przewodnicz¹cy, wybierani przez cz³onków klubu.

Rozstrzygniêcia Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 104
Obs³ugê kancelaryjna Komisji Rewizyjnej prowadzi Biuro Rady.
§ 105
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¿etu,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê Radzie, celem zajêcia stanowiska.
§ 106
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.
§ 107
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium Komisja przesy³a do
zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 111

§ 112

§ 113
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Uchwalony regulamin klubu powinien byæ niezw³ocznie przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 114
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 115
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Burmistrza
§ 116
Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
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§ 117
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 118

Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na ich
posiedzenie.
§ 119
Zastêpca Burmistrza lub Sekretarz przejmuj¹ wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 116  § 118
w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ X. Pracownicy samorz¹dowi
§ 125

W Urzêdzie Miejskim na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 naczelników Wydzia³ów,
 pracowników wchodz¹cych w sk³ad komisji dyscyplinarnej I instancji.
Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe
§ 126

Rozdzia³ IX.
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

Traci moc uchwa³a Nr XI/93/99 Rady Miejskiej Czersk
z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 3 marca
2000 r. Nr 21, poz. 109)

§ 120

§ 127

1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
3. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 121
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 122
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskiego, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjno - Prawnym Urzêdu, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Zainteresowani maj¹ prawo ¿¹daæ uwierzytelnienia
odpisów, wyci¹gów, notatek z dokumentów, o których
mowa w ust. 1 i 2. Uwierzytelnienia dokonuje merytoryczny pracownik Urzêdu udostêpniaj¹cy dokumenty.
4. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miejskiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach
danych.
§ 123
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 122 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w asycie merytorycznego pracownika Urzêdu Miejskiego.
§ 124
Uprawnienia okrelone w § 122 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

189
UCHWA£A Nr III/33/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
z pón. zm.) 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 pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zabrania siê sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu w punktach usytuowanych w najbli¿szej okolicy, tj. w odleg³oci mniejszej
ni¿ 50 m od:
a) szkó³ i przedszkoli,
b) urzêdów administracji pañstwowej i samorz¹dowej,
c) dworców kolejowych i autobusowych,
d) w obiektach dyskotek dla m³odzie¿y.
2. Zabrania siê sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu w przypadku prowadzenia dzia³alnoci rozrywkowej na wolnym powietrzu
i w obiektach nie spe³niaj¹cych warunków budynku w
rozumieniu prawa budowlanego.
3. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w tzw.
ogródkach piwnych wydaje siê, o ile:
a) jego lokalizacja jest zgodna z ustaw¹ i niniejsz¹
uchwa³¹,
b) jest wyposa¿ony w sanitariaty i zimn¹ wodê.
1. Jednorazowe zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych w czasie imprez na wolnym powietrzu
wydaje siê, o ile impreza jest organizowana w miejscach:
 oddalonych od tras szybkiego ruchu drogowego
na odleg³oæ nie mniejsz¹ ni¿ 50 m,
 poza terenem orodków wypoczynkowych,
 o zapewnionym dostêpie do sanitariatów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/302/02 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w
miejscu sprzeda¿y oraz ustalenia szczegó³owych zasad
wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania
zasad obrotu tymi napojami.
§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

190
UCHWA£A Nr III/26/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XV/152/2000 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków.
§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z
dniem opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/27/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
CIEKÓW NA OBSZARZE GMINY CZERSK
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy okrela zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przez przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne, zwane dalej Przedsiêbiorstwem, a tak¿e ochrony interesów odbiorców us³ug, zwanych dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwanej w
dalszej czêci Ustaw¹ oraz z przepisów wykonawczych
do tej Ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
wydane przez Burmistrza Czerska.
3. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo oraz obowi¹zki tego
Przedsiêbiorstwa i odbiorcy us³ug w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania cieków
§2
Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoci dostawcze przy³¹cza wody zapewniaj¹ce
dostawê wody w iloci okrelonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego cinienia, nie mniejszego ni¿
0,25 MPa na poziomie terenu w miejscu po³¹czenia
przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹,
2) przepustowoæ przy³¹cza kanalizacyjnego zapewniaj¹c¹ odprowadzenie okrelonej w umowie iloci cieków,
3) jakoæ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw zdrowia
wymagania dotycz¹ce jakoci, stawiane wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,
4) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków.
§3
1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy
pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci do:

Poz. 190
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1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie
technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego,
2) realizacji okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra
w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wymagañ co do ich jakoci, sposobów
realizacji obowi¹zków dostawców cieków przemys³owych oraz okrelonych w umowie ograniczeñ
dotycz¹cych iloci cieków,
3) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
4) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych cieków,
5) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
6) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe,
w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³anie
oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
7) w przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug, jego
obowi¹zkiem jest utrzymywanie go w stanie nie
powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, a w konsekwencji poziomu us³ug wiadczonych przez
Przedsiêbiorstwo,
8) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
9) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ,
w stopniu umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one
oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków, odprowadzanych do kanalizacji,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej
i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na
warunkach okrelonych w umowie o przy³¹czeniu
do sieci,
11) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
Przedsiêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomoci
i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami Ustawy oraz niniejszego regulaminu,
2. Odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych
z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
3. Odbiorcy nie mog¹ przemieszczaæ wodomierza, zak³ócaæ jego funkcjonowania, zrywaæ umieszczonych na
nim plomb i os³on oraz wykorzystywaæ instalacji wodoci¹gowej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miedzy Przedsiêbiorstwem a odbiorc¹ us³ug.
§5
Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§6
1. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug w
celu przeprowadzenia kontroli,
6) warunków zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Upowa¿nieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 to osoby posiadaj¹ce
aktualne upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci
dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z us³ug jest zgodne z warunkami regulaminu.
§7
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§8
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dca nieruchomoci wspólnej.
§9
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § § 7 i 8, je¿eli:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze
w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Przedsiêbiorstwo ustalili sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym
a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych
lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali,
5) zosta³ uzgodniony i potwierdzony pisemn¹ zgod¹
wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali, sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 10
Podpisanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób
i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przy³¹czy,
prac budowlano-monta¿owych.
§ 11
Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

wody ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej z odczytu wodomierza g³ównego i sumy odczytów tych wodomierzy,
4) w przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
ustala siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia
okrelonych zgodnie z rozporz¹dzeniem wydanym
na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy,
5) w przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje siê rednie zu¿ycie w okresie 6 miesiêcy przed
awari¹, a jeli nie jest to mo¿liwe  w analogicznym
okresie roku ubieg³ego lub ustalone jako iloczyn
redniomiesiêcznego zu¿ycia w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza,
6) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
7) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloci wody pobranej z komunalnych,
w³asnych i innych ujêæ wody lub okrela siê j¹ w
umowie,
8) w rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
wody zu¿ytej bezpowrotnie uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.

§ 12

§ 16

W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiecie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 Ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od
daty dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14
dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.

§ 13
Taryfowe ceny i stawki op³at, okrelane zgodnie z przepisami Ustawy przez Przedsiêbiorstwo i zatwierdzane
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Czersku, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 14
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi wniosek o przy³¹czenie do
sieci, sk³adany przez odbiorcê us³ug przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug, równie¿ jakoæ odprowadzanych
cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 15
Zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków wynikaj¹ z przepisów art. 27 ustawy oraz
wydanych na jej podstawie rozporz¹dzeñ:
1) rozliczenia za pobran¹ wodê i odprowadzone cieki
s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego,
3) w przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej

§ 17
Sposób rozliczeñ za wodê:
1) pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zu¿ytej do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
3) zu¿ytej do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, jest okrelany w umowie zawartej pomiêdzy Przedsiêbiorstwem a Gmin¹.
§ 18
Ustala siê trzymiesiêczny okres obrachunkowy dla osób
fizycznych oraz jednomiesiêczny dla pozosta³ych odbiorców. W uzasadnionych, okrelonych w umowie przypadkach op³aty od odbiorców mog¹ byæ pobierane z inn¹
czêstotliwoci¹.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do istniej¹cej sieci
§ 19
1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do
sieci, je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia
us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem
nieruchomoci, zdolnociami dostawczymi istniej¹cej
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sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku, gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usytuowana jest w miejscu, dla którego, w momencie realizacji przy³¹cza, uchwalone przez Radê Miejsk¹ w
Czersku zgodnie z wymaganiami § 21 Ustawy plany
rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹ wyposa¿enia w
urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne, odbiorca
mo¿e je wybudowaæ, a potem przekazaæ Przedsiêbiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie o przy³¹czeniu.
3. Realizacjê budowy:
 przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
 przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej,
 studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§ 20
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 21
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci albo osoba, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym,
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w Przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala
Przedsiêbiorstwo.
§ 22
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystykê zu¿ycia wody,
c) rodzaj i iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków,
d) przeznaczenie wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne,
u¿ytkowe, inne) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nierucho-
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moci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 23
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 22.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody i odprowadzanych
cieków lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 24
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych, wykonywanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
7) inne ustalenia.
§ 25
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okrela przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 26
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
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1) w Urzêdzie Miejskim w Czersku, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d w:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin wiadczenia us³ug,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
2) w Przedsiêbiorstwie udostêpniaj¹cym nieodp³atnie
wgl¹d w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
b) regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug, odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej cieków, oraz standardy
obs³ugi odbiorców, a w szczególnoci sposoby
za³atwiania reklamacji i wymiany informacji
dotycz¹cych zak³óceñ w dostawie
wody i odprowadzaniu cieków
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Przedsiêbiorstwo powiadamia Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjêty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci w przypadku:
 braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
 koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ,
 potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
 przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ,
 uszkodzenia instalacji odbiorczej, gro¿¹cego niebezpieczeñstwem.
Przedsiêbiorstwo zwolnione jest z tego obowi¹zku
w przypadku przerw wywo³anych awari¹ lub innym
nag³ym, nie daj¹cym siê przewidzieæ zdarzeniem i to
w wypadku, gdy przewidywany czas trwania przerw
wynosi nie wiêcej ni¿ cztery godziny. Za skutki obni¿enia poziomu jakoci us³ug wymienione w tym paragrafie Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 12 godzin Przedsiêbiorstwo winno zorganizowaæ dostawy wody rodkami obwonymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.
4. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
§ 28
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
4) zosta³ stwierdzony nielegalny (to jest bez zawarcia
umowy) pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
2. Przedsiêbiorstwo, które odciê³o dostawê wody, jest
obowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne o zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia
powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza Czerska oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed
planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 29
Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
wzywa ono Odbiorcê do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ a w przypadku gdy takie wezwanie nie jest
skuteczne, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody lub odp³yw cieków i przyst¹piæ do usuwania przyczyn zagro¿enia, obci¹¿aj¹c Odbiorcê kosztami poniesionymi w
zwi¹zku z tymi pracami. W przypadku odciêcia dop³ywu
wody Przedsiêbiorstwo udostêpnienia zastêpczy punktu
poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
§ 30
Udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzanych
cieków nastêpuje niezw³ocznie.
§ 31
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
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§ 32

§1

1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

1. Liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wynosi dla gminy Czersk 68.
2. Liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wynosi dla gminy Czersk 35.

§ 33

§3

W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu
zaniedbañ Przedsiêbiorstwa obowi¹zków, wymienionych
w § 2 niniejszego regulaminu, Odbiorca poniós³ straty,
Przedsiêbiorstwo w pe³ni je zrekompensuje, po ich wczeniejszym udokumentowaniu.

Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
opublikowania.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe
§ 34
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug Przedsiêbiorstwo przygotuje i dostarczy
Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ po³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu
w wodê lub odprowadzaniu cieków oraz niniejszy regulamin.
§ 35
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie tej¿e ustawy.
§ 36
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Czersku nr III/26/02 z dnia 19 grudnia 2002 r.
i obowi¹zuje z dniem opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 37
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do bezp³atnego
dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego
us³ug.

191
UCHWA£A Nr III/32/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pón.
zm.), 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 pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.

Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

192
UCHWA£A Nr III/23/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy Czersk na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 z 2002 r.)
oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i b, pkt 3, 5, 8, 9 i 10
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; z 1999 r. Nr 49 poz. 485,
Nr 38 poz. 360, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255; z 2000 r.
Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95
poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; z 2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98
poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, z 2002 r. Nr 41 poz. 363,
Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje;
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*, na kwotê 25.682.487 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, na kwotê 25.378.707 z³
3. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
303.780 z³ przeznaczon¹ na sp³ate po¿yczek i kredytów
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§2
1. Burmistrz dokona sp³at krajowych po¿yczek i kredytów
d³ugoterminowych gminy z tytu³ów wymienionych w
za³¹czniku nr 3*, do ³¹cznej kwoty 1.303.780 z³.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ
d³ugoterminowych z tytu³u po¿yczek i kredytów do
³¹cznej wysokoci 1.000.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3*.
§3
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy,
okrela za³¹cznik nr 3.
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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§4

§9

1. W ramach dochodów bud¿etu gminy wyodrêbnia siê
dotacje celowe, okrelone w za³¹czniku Nr 1 na kwotê
5.102.209 z³, w tym:
a) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 4*, na kwotê
2.213.250 z³,
b) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zawartych na podstawie porozumieñ z administracj¹
rz¹dow¹, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 na kwotê
8.000 z³,
c) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powierzonych przez powiat zgodnie z za³¹cznikiem nr1
na kwotê 18.000 z³.
2. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2* na kwotê 220.000 z³

1. Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, w wysokoci 150.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ dla owiaty, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* w wysokoci 30.000 z³.
3. Tworzy siê rezerwê celow¹ dla jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, w wysokoci 78.556 z³.

§5
1. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2i 4*, na kwotê
2.213.250 z³.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zawartych na podstawie porozumieñ z administracj¹ rz¹dow¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* na kwotê 8.000 z³.
3. Ustala siê wydatki jednostek pomocniczych gminy,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*, na kwotê 323.529 z³.
§6
1. Ustala siê wydatki bie¿¹ce, okrelone w za³¹czniku nr
2 na kwotê 20.044.107 z³ w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* na kwotê
11.905.064 z³,
b) wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na kwotê 471.618 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
c) wydatki na dotacje celowe na sfinansowanie zadañ
gminy, realizowanych na podstawie porozumieñ
przez podmioty nie bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 8* w
wysokoci 186.200 z³,
d) wydatki na obs³ugê d³ugu z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na kwotê 400.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
2. Ustala siê wydatki inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 i 6* na kwotê 5.334.600 z³.
§7
1. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy,
gminnych zak³adów bud¿etowych okrelono w za³¹czniku nr 7*.
2. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy
rodków specjalnych, okrelono w za³¹czniku nr 9*.
3. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy
gospodarstw pomocniczych okrelono za³¹cznikiem
nr 10*.
4. Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
celowego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§8
Prognozê d³ugu gminy okrela za³¹cznik nr 12*.

*) Za³¹czników Nr 1-12 nie publikuje siê.

§ 10
1. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania przeniesieñ
wydatków w obrêbie jednego dzia³u, miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do przeniesieñ wydatków w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
§ 11
Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania kredytów krótkoterminowych do wysokoci 2.500.000 z³, których sp³ata nastêpuje nie póniej ni¿ z koñcem roku bud¿etowego.
§ 12
Upowa¿nia siê Burmistrza do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w bankach komercyjnych wybranych przez Burmistrza.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

193
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 31 stycznia 2003 r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.
z 2002 r. Nr 46, poz. 499) w zwi¹zku z art. 54b ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, zm. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229,
Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112)  podaje siê do publicznej
wiadomoci  rozmieszczenie zadañ o znaczeniu ponadlokalnym, ujêtych w programach rz¹dowych i zadania s³u¿¹ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych zawarte w programach samorz¹du województwa  wyci¹g z za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y Nr 639/XLVI/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 wrzenia 2002 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81,
poz. 1773).
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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Wyci¹g z Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego

1. ROZMIESZCZENIE ZADAÑ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJÊTYCH W PROGRAMACH RZ¥DOWYCH.
1.1.ROZMIESZCZENIE ZADAÑ ZAPISANYCH W PROGRAMACH OPERACYJNYCH RZ¥DU I RESORTÓW I UMIESZCZONYCH W CENTRALNYM REJESTRZE ZADAÑ RZ¥DOWYCH.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uwzglêdniono zadania
rz¹dowe, s³u¿¹ce realizacji ponadlokalnych celów
publicznych, wpisane do rejestru.
Zadania takie okrela Program Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w Dziedzinie
Bezpieczeñstwa (NSIP), zatwierdzony przez Radê
Ministrów 12 i 14 grudnia 2000 r. (protokó³ ustaleñ
nr 51/2000) i wpisany w centralnym rejestrze zadañ rz¹dowych prowadzonym przez prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (symbol rejestru: BDG-4/722-684/00) oraz umieszczonym w wojewódzkim rejestrze zadañ rz¹dowych prowadzonym przez wojewodê pomorskiego.
2. ZADANIA S£U¯¥CE REALIZACJI PONADLOKALNYCH
CELÓW PUBLICZNYCH ZAWARTE W PROGRAMACH
SAMORZ¥DU WOJEWÓDZTWA.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego umieszczono zadania samorz¹-

Lp.

Nr
priorytetu

Nr
dzia³ania/zadania

du województwa s³u¿¹ce realizacji ponadlokalnych
celów publicznych zawarte w programach rozwoju
województwa pomorskiego, uchwalonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego:
 Program operacyjny rozwoju regionalnego województwa pomorskiego na lata 2001  2002  realizowany w ramach kontraktu wojewódzkiego
 Program operacyjny województwa pomorskiego
PHARE 2002 i 2003 Spójnoæ spo³eczna i gospodarcza wpisane do wojewódzkiego rejestru, oraz ustalono obszary, na których przewiduje siê realizacje
tych celów.
2.1.ROZMIESZCZENIE ZADAÑ ZAPISANYCH W PROGRAMIE OPERACYJNYM ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA
2001  2002 ORAZ W KONTRAKCIE WOJEWÓDZKIM.
Program operacyjny rozwoju regionalnego województwa pomorskiego na lata 2001  2002 zosta³
przyjêty Uchwa³¹ nr 363/XXVIII/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 29 stycznia 2001 r.
Dla osi¹gniêcia celów zwi¹zanych z rozwojem i restrukturyzacj¹ województwa zosta³ zawarty 19 czerwca 2001 r. Kontrakt wojewódzki pomiêdzy Rad¹ Ministrów a samorz¹dem województwa pomorskiego.
Wykaz zadañ zapisanych w Programie operacyjnym
rozwoju regionalnego województwa pomorskiego na
lata 2001  2002 i realizowanych w ramach kontraktu
wojewódzkiego przedstawia poni¿sza tabela.

Zadanie

Priorytet I Tworzenie podstaw innowacyjnych sektorów gospodarki
dla zwiêkszenia tempa rozwoju i wzrostu konkurencyjnoci Pomorza
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I

1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych

Lokalizacja

m. Gdañsk (centrala),
S³upsk, Dzierzgoñ, Lêbork
m. Gdañsk
m. Gdynia
Ustka

Regionalny Fundusz Inwestycyjny
2
Pomorski Park Technologiczny
3
Budowa pilota¿owej aukcji rybnej w Ustce
4
Priorytet II Poprawa jakoci kapita³u ludzkiego opartego na wiedzy i aktywnoci.
Wskazany zostanie po rundzie aplikacyjnej
Priorytet III Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wzmacniaj¹cej konkurencyjnoæ i spójnoæ Pomorza
Budowa mostu przez Wis³ê w okolicach Kwidzyna
gmina Kwidzyn
III
1
Modernizacja drogi woj. nr 231 i 232 ³¹cz¹cych most k.
gminy: Kwidzyn,Gniew
III
2
Kwidzyna z wêz³em Kopytkowo (A1)
gminy: Reda, Puck,
Modernizacja drogi woj. nr 216 Reda - W³adys³awowo  Hel
III
3
W³adys³awowo, Jastarnia,
Hel
Budowa ma³ej obwodnicy Cz³uchowa
Gmina Cz³uchów
III
4
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 £eba  Warlubie
III
5
Oczyszczalnia cieków P³onia-Wschód w Gdañsku
Gdañsk
III
6
Odbudowa i modernizacja falochronów, pirsów i nabrze¿y w
Hel
III
7
Porcie Rybackim Hel
Budowa szpitala rejonowego w Chojnicach
Chojnice
III
8
Szpital wojewódzki w budowie w S³upsku
S³upsk
III
9
Budowa gdañskiego centrum muzyczno- kongresowego
Gdañsk
III
10
Salon wystawienniczy Nadba³tyckiego Centrum Kultury
Gdañsk
III
11
Zielona Brama
Budowa ul. Grunwaldzkiej w S³upsku (dojazd do SSSE)
S³upsk
III
11
Budowa centrum traumatologicznego w Gdañsku
Gdañsk
III
11
Priorytet IV Poprawa infrastruktury obszarów wiejskich województwa pomorskiego
Realizacja inwestycji poprawiaj¹cych stan rodowiska i
IV
1
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego
Wdro¿enie programu odnowy wsi pomorskiej
IV
2
Lista projektów przyjêtych do realizacji w ramach kontraktu wojewódzkiego
Trójkana³y  modernizacja lewego przeciwpowodziowego
Cedry Wielkie/Gdañsk
IV
1
wa³u Kana³u ledziowego w km 6+320 do 9+412
I
I
I
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IV

1

22

IV

1

23

IV

345

24

IV

1

Trójkana³y  modernizacja prawego wa³u
przeciwpowodziowego Kana³u Piaskowego w km 6+440 do
10+020
Ochrona wód Zatoki Puckiej i Gdañskiej poprzez budowê
kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej miejscowoæ
Rzucewo, O³onino i B³¹dzikowo
Ochrona bioró¿norodnoci jeziora Druzno poprzez
uporz¹dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w dop³ywie
rzeki Dzierzgoñ  budowa wodociagu i kanalizacji w B¹garcie
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka

2.2.ROZMIESZCZENIE ZADAÑ ZAPISANYCH W PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PHARE 2002 I 2003 SPÓJNOÆ SPO£ECZNA I GOSPODARCZA.
Program operacyjny województwa pomorskiego
PHARE 2002 i 2003 Spójnoæ spo³eczna i gospodar-

Cedry Wielkie/Gdañsk
Rzucewo, Os³onino,
B³¹dzikowo/Puck
B¹gart/Malbork
Ustka

cza zosta³ przyjêty Uchwa³¹ nr 535/XXXIX/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 18 lutego 2002 r.
Wykaz zadañ zapisanych w Programie operacyjnym
województwa pomorskiego PHARE 2002 i 2003 Spójnoæ spo³eczna i gospodarcza przedstawia poni¿sza
tabela.

Nr
Nr dzia³ania/
Zadanie
prioryzadania
tetu
PHARE 2002 Spójnoæ Spo³eczna i Gospodarcza
Poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Lêborka
1
I
Zwiêkszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej S³upska
2
I
Lp

3

Lokalizacja

Lêbork
S³upsk
Gdynia, Hel, Jastarnia,
W³adys³awowo, Puck,
Kosakowo

Rozwój MP sektora turystyki w Piercieniu Zatoki Gdañskiej

I

PHARE 2003 Spójnoæ spo³eczna i gospodarcza
Zwiêkszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej i turystycznej Mierzei
1
I
Wilanej poprzez modernizacjê dróg wodnych i l¹dowych
Park Inwestycyjny Malbork – Sztum jako miejsce koncentracji
2
I
przedsiêbiorczoci MP
Wzmocnienie konkurencyjnoci regionu pomorskiego poprzez
3
I
rozwój innowacji i technologii dla przedsiêbiorczoci  pomorski
park technologiczny
Rozwój nadwilañskiej strefy us³ug turystycznych oraz produktu
4
I
turystycznego Tczewa i regionu
Zwiêkszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej pó³nocno-wschodniego
5
I
rejonu Sopotu

powiat nowodworski
Malbork, Sztum
Gdynia
Tczew
Sopot
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§1

UCHWA£A Nr VI/57/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 27 wrzenia 2002 r.

W uchwale Rady Gminy Ustka Nr I/8/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. zmienionej uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr I/
12/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. wprowadza siê poni¿sze
zmiany:
1) Dotychczasowy zapis § 2 oznacza siê ust. 1 i dodaje
ustêp 2 i 3 w brzmieniu:
1. Nr oryginale uchwa³y zamieszcza siê równie¿ w sytuacji opisanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
klauzulê, ¿e nieruchomoæ nie mo¿e byæ zbyta jako
odrêbna nieruchomoæ.
2. Klauzule, o których mowa wy¿ej wymagaj¹ wczeniejszego zasiêgniêcia opinii merytorycznych pracowników Urzêdu Gminy.

w sprawie zmiany Uchwa³y Rady Gminy Ustka Nr I/8/
98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. dotycz¹cej nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich
wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, g i h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz
220 i Dz. U. Nr 62 poz. 558) i art. 13 ust. 1, art. 37 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zm. Dz. U. z 2001 r.
Nr 129, poz. 1447 i Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) Rada Gminy Ustka
uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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