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195
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Chojnice
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia do realizacji zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 200r. 1 Nr 142 poz. 1591, zm.
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 127 poz. 1089) w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

2. Sprzeda¿ wolnych lokali powinna nastêpowaæ z
uwzglêdnieniem koniecznoci zapewnienia prawid³owego wykonania zadañ gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
3. Zasady i tryb sprzeda¿y lokali reguluj¹ odrêbne przepisy.
§2
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy Chojnice, z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mog¹
byæ wynajmowane na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ III
Tryb rozpatrywania i za³atwianie
wniosków o najem lokali mieszkalnych
§1

§1
Przyjmuje siê Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest
zwi¹zany ze stosunkiem pracy, których treæ stanowi
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Chojnicach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/14/2002
Rady Gminy Chojnice
z dnia 9 grudnia 2002 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI
WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY CHOJNICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieokrelony umieszczone zostan¹ na licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) redni miesiêczny dochód brutto z gospodarstwa
domowego z okresu 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych zakwalifikowanie do otrzymania lokalu mieszkaniowego nie przekracza; 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2) nie posiadaj¹ samodzielnego tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego,
3) normatywna powierzchnia u¿ytkowa zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w
przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza 10 m2.
2. Najemcy lokali mieszkalnych maj¹ prawo ubiegaæ siê
o najem innego lokalu mieszkalnego w celu poprawy
dotychczasowych warunków mieszkaniowych w przypadku:
1) zamieszkiwania w lokalu, w którym na 1 cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 10 m2
powierzchni u¿ytkowej w gospodarstwie wieloosobowym lub 20 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
2) osoby niepe³nosprawne, z uwagi na istniej¹ce bariery architektoniczne,
3. Traci prawo do wynajmu lokalu mieszkalnego osoba,
która dwukrotnie odmówi³a zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego wskazanego przez gminê.

§1

§2

Uchwa³a niniejsza reguluje zasoby wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Chojnice, który tworz¹ lokale stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy.
ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Chojnice

Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokrelony zawiera siê w pierwszej kolejnoci z osobami, które:
1. Pozbawione zosta³y mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego.
2. Opuci³y dom dziecka lub inn¹ placówkê opiekuñczowychowawcz¹, o ile spe³niaj¹ kryteria okrelone w § 1
ust. 1 niniejszej uchwa³y.

§1

§3

1. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹
byæ przedmiotem sprzeda¿y, najmu i zamiany wy³¹cznie na rzecz osób fizycznych.

1. Z zasobu mieszkaniowego wydzielone zostan¹ odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieszkania, które, bêd¹ stanowi³y zasób mieszkaniowy zaspokajaj¹c zbiorowe po-

 697 

Poz. 195

trzeby w gminie, takie jak: owiata, s³u¿ba zdrowia, policja, itp.
2. Z wynajmuj¹cymi o których mowa w § 3 ust. 1, zostanie zawarta umowa najmu na czas trwania stosunku
pracy.
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mieszkalnego i szeciu miesiêcy w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Wnioskodawca
podaje wszystkie ród³a, rodzaje i wysokoæ dochodu
cz³onków rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania.

§4

§8

1. Lokale mieszkalne tworz¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹ byæ wynajmowane jako lokale socjalne, je¿eli odpowiadaj¹ warunkom okrelonym w art. 2 ust 1
pkt 5 Ustawy.
2. Wójt Gminy wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddane w najem
jako lokale socjalne.

1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, po uprzednim
uzyskaniu jej zgody.
2. Gmina wyra¿a zgodê na zamianê o ile spe³nione jest
kryterium dochodowe okrelone w § 1 ust. 1 pkt 1, a
ponadto:
1) zamiana pozwoli na zachowanie ustawowych norm
powierzchni u¿ytkowej,
2) najemcy zamieniaj¹cy lokale ureguluj¹ wszelkie zaleg³oci w op³atach czynszu i innych op³atach za u¿ywanie lokalu,
3) wp³acone kaucje nie podlegaj¹ zwrotowi, lecz zostaj¹ przejête przez najemców dokonuj¹cych zamiany,
4) strony zamieniaj¹ce maj¹ tytu³y prawne do dotychczasowego zajmowania lokali i nie toczy siê postêpowanie zmierzaj¹ce do utraty tytu³u prawnego.

§5
1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego na czas okrelony umieszczone zostaj¹ na
licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) osi¹gaj¹ redni miesiêczny dochód na 1 cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych najem lokalu w wysokoci nie przekraczaj¹cej:
a) 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 50% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
2) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu,
3) posiadaj¹ prawomocne orzeczenie s¹du lub decyzjê nakazuj¹c¹ opuszczenie dotychczasowego zajmowanego lokalu z ustalonym prawem do lokalu
socjalnego.
2. Traci prawo do wynajmu lokalu socjalnego osoba, która
dwukrotnie odmówi zawarcia umowy na lokal wskazany przez gminê.
§6
Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego maj¹ osoby, spe³niaj¹ce kryteria w § 5 ust. 1
Uchwa³y, które:
1) s¹ osobami niepe³nosprawnymi,
2) s¹ matk¹ lub ojcem samotnie wychowuj¹cymi co
najmniej 2 nieletnich dzieci,
3) pozbawione zosta³y mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej, lub innego zdarzenia
losowego.
§7
1. Do dochodu miesiêcznego o którym mowa w § 1 ust.
1 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdzia³u, wlicza siê
dochody wnioskodawcy i cz³onków jego rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania, z wy³¹czeniem:
1) nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno  rentowych,
2) zasi³ków porodowych, macierzyñskich lub opiekuñczych,
3) odpraw zwi¹zanych z rozwi¹zaniem stosunku pracy
z przyczyn le¿¹cych po stronie zak³adu pracy.
2. Dochód miesiêczny ustala siê, wed³ug stanu z dnia
rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy, przyjmuj¹c za podstawê redni¹ jego wysokoæ z okresu trzech
miesiêcy w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu

§9
1. Zamiana pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do
mieszkalnego zasobu gminy a osobami zajmuj¹cymi
lokale w innych zasobach wymaga uprzedniej zgody
gminy oraz zgody w³aciciela lokalu z innych zasobów,
po spe³nieniu przez zainteresowane strony warunków
okrelonych w § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 4 uchwa³y.
2. Kaucja wp³acona przez najemcê lokalu z gminnego
zasobu mieszkaniowego podlega zwrotowi na jego
rzecz, lub zaliczeniu na poczet zaleg³oci czynszowych
lub innych op³at za u¿ywanie lokalu. Najemca lokalu z
innych zasobów obowi¹zany jest do wp³acenia kaucji
okrelonej przez wynajmuj¹cego.
§ 10
1. Osoby, które zamierzaj¹ ubiegaæ siê o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, winny z³o¿yæ wniosek o zawarcie umowy najmu do gminy.
2. Wniosek powinien okrelaæ:
1) dotychczasowe warunki zamieszkania,
2) dochód,
3) iloæ cz³onków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawc¹.
3. Komisja ds. przydzia³ów mieszkañ komunalnych wydaje opiniê do z³o¿onych wniosków z listy osób oczekuj¹cych, gdy zwalniaj¹ siê lokale mieszkalne, lub zwiêksza siê zasób mieszkaniowy gminy, która zostaje wywieszona na tablicy og³oszeñ przez okres 14 dni w celu
podania do publicznej wiadomoci, po czym zostaje
przekazana Wójtowi Gminy.
4. Wójt Gminy rozpatruje wnioski zaopiniowane przez
komisjê ds. przydzia³u mieszkañ komunalnych.
5. W sk³ad komisji ds. przydzia³u mieszkañ komunalnych
wchodz¹ przedstawiciele wyznaczeni przez Wójta Gminy:
1) Urzêdu Gminy  2 osoby,
2) Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Spo³ecznych i Samorz¹dów Wiejskich  2 osoby.
6. Wykaz osób oczekuj¹cych na lokale mieszkalne i osób,
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z którymi zawarto umowy najmu jest dostêpny w siedzibie Urzêdu Gminy, a ponadto zostaje podany do wiadomoci przez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.
7. Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski lub skargi do Wójta Gminy dotycz¹ce wykazów, o których
mowa w ust. 6.

196
UCHWA£A Nr III/15/2002 r.
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojnice w
latach 2003-2007.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 6, art. 40, ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
2002 Nr 23, poz. 220, zm. Nr 62, poz. 558, zm. Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Chojnice w latach 20032007 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Chojnice do realizacji
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003  2007.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/15/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2002 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOJNICE
NA LATA 2003-2007
§1
Mieszkaniowy zasób Gminy Chojnice na dzieñ 30 listopada 2002 r. sk³ada siê z 25 budynków mieszkalnych
o liczbie mieszkañ 69 oraz 2 budynków, które zostan¹
przekazane po adaptacji na cele mieszkaniowe. S¹ to:
budynek by³ej Zlewni Mleka w K³odawie i administracyjno  biurowy w Nie¿ychowicach a tak¿e przystosowanie
na cele mieszkaniowe pomieszczeñ biurowych w budynku gminnym, w Ciechocinie 8.
W wyniku adaptacji przewiduje siê uzyskaæ 10 lokali

mieszkalnych.
Do roku 2007 przewiduje siê pomniejszenie zasobu
mieszkaniowego Gminy poprzez sprzeda¿ lokali mieszkalnych na w³asnoæ  rocznie oko³o 3% ogólnego zasobu.
§2
1. Uchwala siê zakres prac, które najemca lokalu jest zobowi¹zany wykonaæ na w³asny koszt:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
 naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym ich obustronne malowanie,
 naprawa i konserwacja wbudowanych mebli ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa, konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i centralnego ogrzewania, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych i wêglowych) podgrzewaczy
wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami baterii zaworów czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych,
w które lokal jest wyposa¿ony ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego
ogrzewania, a w przypadku, gdy nie zosta³o ono zainstalowane na koszt wynajmuj¹cego, tak¿e jego
wymiana,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych, a¿ do pionów zbiorczych,
 usuniecie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku, spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego
gospodarstwa domowego oraz odwiedzaj¹ce go
osoby z ich winy  odpowiedzialnoæ solidarna,
 naprawa i konserwacja wraz z wymian¹ zaworów termostatycznych grzejników.
2. Uchwala siê zakres prac obci¹¿aj¹cych wynajmuj¹cego:
 utrzymanie w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku mieszkañców,
 dokonywanie napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy, w szczególnoci  napraw, wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i gazowych (bez urz¹dzeñ odbiorczych), centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników (z
wy³¹czeniem zaworów),
 wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej
i drzwiowej, pod³óg, posadzek, tynków jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z winy najemcy.
§3
W zwi¹zku z pogarszaj¹cym siê stanem technicznym
budynków, w najbli¿szych latach przewiduje siê wykonaæ:
2003 r.
Plan wydatków: 320.000 z³
z czego:
 bie¿¹ce utrzymanie 120.000 z³
 modernizacja i remonty 200.000 z³.
Zakres rzeczowy:
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 przegl¹d przewodów dymnych i wentylacyjnych
 przy³¹cza kanalizacyjne do budynków gminnych Krojanty 1, Ostrowite  2
 przystosowanie pomieszczeñ biurowych na cele mieszkaniowe w Ciechocinie 8 i budynku b. zlewni mleka w
K³odawie
 adaptacjê budynku w Nie¿ychowicach na cele mieszkaniowe  I etap
2004 r.
Plan wydatków: 300.000 z³
z czego:
 bie¿¹ce utrzymanie 100.000 z³
 modernizacja i remonty 200.000 z³
Zakres rzeczowy:
 przegl¹d przewodów dymnych i wentylacyjnych
 bie¿¹ce utrzymanie zasobów mieszkaniowych
 przy³¹cze kanalizacyjne do gminnego budynku w Objezierzu
 kontynuacjê adaptacji budynku na cele mieszkaniowe
w Nie¿ychowicach  II etap
 przebudowê zasilania energetycznego do gminnego
budynku mieszkalnego w Ciechocinie 8
2005 r.
Plan wydatków: 250.000 z³
z czego:
 bie¿¹ce utrzymanie 100.000 z³
 modernizacja i remonty 150.000 z³
Zakres rzeczowy:
 przegl¹d przewodów dymnych i wentylacyjnych
 bie¿¹ce utrzymanie zasobów mieszkaniowych
 przy³¹cze kanalizacyjne do gminnych lokali mieszkalnych w Co³dankach
 wymianê stolarki okiennej w 2  ch gminnych lokalach
mieszkalnych, w Ciechocinie 8
2006 r.
Plan wydatków: 250.000 z³
z czego:
 bie¿¹ce utrzymanie 100.000 z³
 modernizacja i remonty 150.000 z³
Zakres rzeczowy:
 przegl¹d przewodów dymnych i wentylacyjnych
 bie¿¹ce utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych
 przy³¹cza kanalizacyjne do 2 lokali gminnych w Kruszce i 1 w Lotyniu
§4
ród³em finansowania wydatków na gospodarkê
mieszkaniow¹ s¹ dochody uzyskane z czynszów oraz
dofinansowanie z bud¿etu Gminy na zasadach okrelonych w uchwale bud¿etowej.
Zasady polityki czynszowej
§5
Wójt Gminy co roku bêdzie ustalaæ bazow¹ stawkê
czynszu za 1 m² powierzchni u¿ytkowej lokali o wspó³czesnym standardzie (z c.o. i c. w.) z uwzglêdnieniem redniorocznego wzrostu cen towarów i us³ug oraz okreli
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czynniki obni¿aj¹ce tê stawkê czynszu ze wzglêdu na wyposa¿enie techniczne lokalu, w szczególnoci:
Czynniki obni¿aj¹ce:
a) mieszkanie wyposa¿one we wszystkie urz¹dzenia bez
c.o  86%,
b) mieszkanie z ³azienk¹ i w.c. (bez c.o. i c.w.)  73%,
c) mieszkanie tylko z w.c.  59%,
d) mieszkanie z urz¹dzeniami wodoci¹gowymi i kanalizacj¹  45%,
e) mieszkanie tylko z urz¹dzeniami wodoci¹gowymi 
31%.
Dla lokali socjalnych stawkê czynszu obni¿ona bêdzie
o 50% ustalonej stawki dla lokali pozosta³ych.
Podwy¿szenie czynszu nastêpowaæ bêdzie zgodnie z
wymogami okrelonymi w art. 9 Ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego.
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UCHWA£A Nr IV/23/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1559, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Statut Gminy Chojnice stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Gminy Chojnice uchwalony Uchwa³¹
Nr XVII/176/96 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 lutego 1996 r., którego t.j. zosta³ og³oszony w Dz. Urz. Woj.
Bydgoskiego z 1996 r. Nr 58, poz. 197 oraz:
 UCHWA£A Nr VIII/136/1999 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Chojnice,
 UCHWA£A Nr XXIII/377/2001 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Chojnice,
 UCHWA£A Nr XXVII/438/2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Chojnice.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
Za³¹cznik Nr 1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
STATUT GMINY CHOJNICE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

Statut Gminy okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i Komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Chojnice,
Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Chojnicach,
komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy w Chojnicach,
Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy w Chojnicach,
Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chojnice,
Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Chojnice.
Rozdzia³ II
Gmina Chojnice
§3

1. Gmina Chojnice jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy Chojnice z mocy ustawy o samorz¹dzie
gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹,
realizuj¹c 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 458,34 km².
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do statutu.
3. Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowej z wizerunkiem or³a z
koron¹ i nazw¹ w otoku.
4. Gmina posiada w³asny herb i flagê nadany odrêbn¹
uchwa³¹. Herbem gminy Chojnice jest tarcza z polem
czterodzielnym w krzy¿. W prawym górnym polu
umieszczony jest herb miasta Chojnice (na srebrnym
polu czarna g³owa tura ze z³otymi rogami i z³otym piercieniem w nozdrzach, na g³owie czerwona ró¿a z zielon¹ ³odyg¹ i listkami), pole lewe górne wype³nia barwa zielona. Prawe dolne pole wype³nia barwa b³êkitna. Lewe dolne pole jest z³ote. Flag¹ gminy Chojnice
jest prostok¹t o proporcjach boków 8:5, podzielony
na trzy równe poziome pasy o barwach od góry: zielonej, z³otej, b³êkitnej. W przypadku umieszczenia flagi

pionowo nale¿y stosowaæ zasadê zgodn¹ z umieszczeniem flagi pañstwowej, czyli od lewej zieleñ, z³oto, b³êkit. Szczegó³owe zasady u¿ywania pieczêci gminnej,
herbu i flagi okrela odrêbna uchwa³a.
5. W Gminie s¹ tworzone jednostki pomocnicze: so³ectwa  stosownie do potrzeb lub tradycji.
6. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Siedzib¹ organów gminy jest miejscowoæ Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7
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, po³¹czenie, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§9
Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§ 10
1. Kontrole gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
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Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

2) przewodniczy obradom,
3) dba o sprawny przebieg sesji,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzenia 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.

§ 12

§ 18

§ 11
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 13
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 14
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 15
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Rozwoju Gospodarczego,
3) Gospodarki Komunalnej, Spraw Spo³ecznych i Samorz¹dów Wiejskich,
4) Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
2. Radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej 1 komisji
sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³ywaæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada Gminy.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowowybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 17
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje 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.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ innego radnego do
reprezentowania Rady na zewn¹trz.
§ 20
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisko Przewodnicz¹cego.
§ 21
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 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 Gminy.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³y 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 zobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej formie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
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3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 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 siedem dni przed terminem obrad w sposób zwyczajowo
przyjêty.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
czternacie 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 obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego, po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 27
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala liczbê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczymWójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady s¹ zobowi¹zani kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady oraz dyrektorzy Wydzia³ów Urzêdu Gminy.
3. Przebieg sesji
§ 28
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomo-

cy 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 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 koniecznoci 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 protokole.
§ 32
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 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
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady powo³uje
sporód radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych
wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§ 35
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram kolejn¹ sesjê
Rady Gminy Chojnice.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
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Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytania
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu Gminy.
2. Sprawozdanie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej na sesji lub pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie ustnej na sesji lub na ¿¹danie Radnego w formie pisemnej, w terminie do 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
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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.
§ 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 szczególnych 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 spoza rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali, tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 43
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 44
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,
 zakoñczenie dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzeganie regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
g³osowanie.
§ 45
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotycz¹ przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 46
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
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w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 47
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam kolejn¹ sesjê Rady Gminy w Chojnicach.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 48
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.
§ 49
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.
§ 50
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia
uchwa³y o jakiej mowa w § 37 pkt 1.
§ 51
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 zakoñczenie oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,

8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 52
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, ewentualnie przes³uchania 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.
§ 53
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, owiadczenia i inne dokumenty
za³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 54
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 55
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w §
24 ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenia ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
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§ 57

§ 64

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnych 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.

§ 58
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 59
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 60
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 61
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62
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 przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 63
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 65
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjecie 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 § 65 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 stwierdzania, czy w skutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 66
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 67
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³o-
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sowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
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.
Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
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.
G³osowanie imienne polega na oddaniu g³osu z podaniem nazwiska i imienia.
6. Komisje Rady
§ 68

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.
§ 69
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosowanych zmian.
§ 70
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólnie posiedzenia.
2. Komisje rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 71
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji, wybierany przez Radê, a w razie jego nieobecnoci zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
tej komisji.
§ 72
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 74
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 75
Radni potwierdzaj¹ swoja obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
§ 76
Radni maj¹ obowi¹zek utrzymania sta³ej wiêzi z wyborcami m.in. przez spotkania z wyborcami oraz przez
przyjmowanie ich postulatów i wniosków.
§ 77
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzieleniu radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e oka¿e siê to niemo¿liwe.
§ 78
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wykazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 79
1. Wójt wystawia radnym na ich ¿yczenie dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. 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.
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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
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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.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie okrelonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.

§ 83

§ 89

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 84
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzanie 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 Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci, oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem
faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady okrelaj¹cych przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
§ 87
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:

§ 88

§ 90
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 § 85 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
§ 91
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê z co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
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4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na
ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 92
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie powiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 93
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, nie okrelonych w ust. 3.
§ 94
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

4. Protoko³y kontroli
§ 95
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.
§ 96
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 przyczyny.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 97
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.
§ 98
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 99
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu lub jego czêci.
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Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  do 31 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
w roku poprzednim.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 101
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy a tak¿e na umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
3. W posiedzeniach Komisji rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 102
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 103
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
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5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 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.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 107
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 108
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.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 104

§ 110

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosowanej umowy w imieniu Gminy.

1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady, up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ rady, gdy liczba
ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.

§ 105
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, przeprowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.

§ 111
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 112
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 113
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 swoich przedstawicieli.
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§ 114
Na wiosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta
§ 115

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.
§ 124

§ 117

1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 57 ust. 1 ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  1 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za uwierzytelnienie fotografii  1 z³,
3) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,40 z³ za
stronê.

Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.

Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi

§ 118

§ 125

Wójt na podstawie stosownego zarz¹dzenia wyznacza
swego zastêpcê do pe³nienia obowi¹zków Wójta w razie
niemo¿noci sprawowania swego urzêdu. O treci zarz¹dzenia Wójt informuje Radê w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od rozpoczêcie kadencji.

Pracownikami samorz¹dowymi s¹ pracownicy zatrudnieni w:
1) Urzêdzie,
2) Jednostkach pomocniczych i innych okrelonych ustawami jednostkach organizacyjnych Gminy.

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

§ 126
Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt.

§ 119

§ 127

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§ 120

1. W Urzêdzie na podstawie powo³ania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 Zastêpca Wójta,
 Sekretarz Gminy,
 Skarbnik Gminy.
2. Na podstawie mianowania mog¹ byæ zatrudnieni:
 Dyrektorzy wydzia³ów Urzêdu,
 Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy (Gminny Zespó³ Owiaty i Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej).
3. Pozostali pracownicy Urzêdu i jednostek organizacyjnych Gminy zatrudnieni s¹ na podstawie umowy o pracê.
§ 128

Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 116
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 121
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjno  Prawnym
Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 122

Czynnoci z zakresu prawa pracy z Wójtem dokonuje
w formie uchwa³y Rada Gminy lub w zakresie przez ni¹
ustalonym w odrêbnej uchwale Przewodnicz¹cy Rady
Gminy.
§ 129

Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 119 i 120 mo¿e
odbywaæ siê w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika
Urzêdu Gminy.

Czynnoci z zakresu prawa pracy z Zastêpc¹ Wójta Gminy i pozosta³ymi pracownikami zatrudnionymi w Urzêdzie
oraz kierownikami samorz¹dowych jednostek organizacyjnych dokonuje Wójt.

§ 123

§ 130

Uprawnienia okrelone w § 119 i 120 nie znajduj¹ zastosowania:

Mianowani pracownicy samorz¹dowi podlegaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Zasady dokonywania

 711 

Poz. 197, 198

oceny kwalifikacyjnej stanowi¹ za³¹cznik do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ XI
Przepisy koñcowe
§ 131
W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym
i ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
§ 132
1. Zmiana Statutu nastêpuje w formie przewidzianej dla
jego przyjêcia.
2. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego,
w tym Statutu Gminy, okrela ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
Za³¹cznik Nr 2
Wykaz So³ectw Gminy Chojnice

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr IV/24/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806), w zwi¹zku z art. 46 ust. 1ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U.
z 1998 r.: Nr 64, poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 1998 r.: Nr 106,
poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr 162, poz. 1118; Nr 162,
poz. 1126; Dz. U. z 1999 r.: Nr 20, poz. 170; Nr 79,
poz. 885; Nr 90, poz. 1001; Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136;
Nr 19, poz. 238; Dz. U. z 2001 r.: Nr 72, poz. 748; Nr 88,
poz. 961; Nr 89, poz. 973; Nr 111, poz. 1194; Nr 122,
poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) Rada Gminy w Chojnicach
uchwala, co nastêpuje:
§1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

SO£ECTWO
ANGOWICE
CHARZYKOWY
CHOJNICZKI
CIECHOCIN
CZARTO£OMIE-JARCEWO
DORÊGOWICE
GRANOWO
GOCKOWICE
OBJEZIERZE
KLAWKOWO
K£ODAWA
KOPERNICA
KROJANTY
KRUSZKA
LOTYÑ
LICHNOWY
MOSZCZENICA
NIE¯YCHOWICE
NOWY DWÓR – CO£DANKI
NOWA CERKIEW
OGORZELINY
OSTROWITE ZR
OSTROWITE – wie
PAW£OWO
PAW£ÓWKO
POWA£KI
RAC£AWKI
S£AWÊCIN
SILNO
SWORNEGACIE
TOPOLE
ZBENINY

Uchwaliæ statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnicach stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej przyjêty Zarz¹dzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy w
Chojnicach z dnia 31 marca 1990 r.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 kwietnia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/24/2002 Rady
Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT GMINNEGO ORODKA
POMOCY SPO£ECZNEJ W CHOJNICACH
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnicach,
zwany dalej Orodkiem (GOPS) dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 1591 z pón.
zm.);
 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z pón.
zm.);
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 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.);
 innych ustaw i przepisów dotycz¹cych samorz¹du
i pomocy spo³ecznej;
 statutu gminy Chojnice;
 uchwa³y Nr XII/48/90 Rady Narodowej w Chojnicach
z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnicach;
 niniejszego statutu.
§2
1. Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, dzia³aj¹c¹ jako jednostka bud¿etowa gminy Chojnice.
2. Orodek jest bezporednim organizatorem i wykonawc¹ zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z
polityki spo³ecznej pañstwa i gminy.
3. Bezporedni, bie¿¹cy nadzór nad funkcjonowaniem
Orodka sprawuje Wójt Gminy Chojnice.
4. Funkcjê inspekcyjno  kontroln¹ nad jakoci¹ zadañ
wykonywanych przez Orodek pe³ni Wojewoda Pomorski.
5. Siedziba Orodka znajduje siê w budynku Urzêdu
Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, a teren dzia³ania stanowi obszar gminy Chojnice
6. Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej, o treci:
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. 31 Stycznia 56 a
89-600 Chojnice
tel. 0-52 3973496, fax: 0-52 3973559
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA
§3
Orodek prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zaspokajanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych
osób i rodzin, umo¿liwienie im bytowania w warunkach
odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka, w miarê mo¿liwoci doprowadzenie do ¿yciowego usamodzielnienia oraz
ich integracji ze rodowiskiem.
§4
Orodek realizuje okrelone w przepisach prawa 
g³ównie w ustawie o pomocy spo³ecznej, zadania w³asne gminy i zadania zlecone gminie przez administracjê
rz¹dow¹. Ponadto zobowi¹zany jest do realizacji zadañ
wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, b¹d z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, lub innych
ustaw maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin. Zadania te obejmuj¹ przede wszystkim:
 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej w gminie z uwzglêdnieniem
rozbudowy niezbêdnej infrastruktury socjalnej oraz
koordynowanie dzia³alnoci w tym zakresie;
 rozpoznawanie potrzeb spo³ecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk bêd¹cych ich ród³em;
 udzielanie pomocy rodowiskowej i instytucjonalnej
osobom i rodzinom znajduj¹cym siê w trudnych warunkach ¿yciowych, w szczególnoci z powodu:
ubóstwa, bezrobocia, niepe³nosprawnoci, sieroctwa, wielodzietnoci, d³ugotrwa³ej choroby, bezrad-

noci w sprawach opiekuñczo-wychowawczych 
zw³aszcza w rodzinach niepe³nych, alkoholizmu, narkomanii, trudnoci w przystosowaniu do ¿ycia po
opuszczeniu zak³adu karnego, klêski ¿ywio³owej lub
ekologicznej;
 realizacja przewidzianych przepisami prawa wiadczeñ
pieniê¿nych, rzeczowych i us³ugowych;
 pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin;
 prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako dzia³alnoæ zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do
funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu
warunków sprzyjaj¹cych temu celowi;
 wspó³dzia³anie z instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kocio³em Katolickim i innymi Kocio³ami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadañ pomocy spo³ecznej;
 organizowanie poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego,
 ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników orodka.
§5
1. Orodek mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne
2. Orodek mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolnoci do pracy i stopnia niepe³nosprawnoci do organów okrelonych odrêbnymi przepisami.
Rozdzia³ III
ZARZ¥DZANIE I ORGANIZACJA
§6
1. Orodkiem kieruje, reprezentuje na zewn¹trz i odpowiada za jego dzia³alnoæ dyrektor Orodka wy³oniony w drodze konkursu.
2. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy powo³uje komisjê konkursow¹.
3. Je¿eli do konkursu nie zg³osi siê ¿aden kandydat lub w
wyniku konkursu nie zostanie wy³oniony dyrektor
Orodka, Wójt Gminy w porozumieniu z komisj¹ konkursow¹ powierza to stanowisko osobie przez siebie
wybranej.
4. Dyrektora zatrudnia  na podstawie umowy o pracê 
i zwalnia Wójt Gminy.
§7
1. Dyrektor jest organem Orodka i wraz z nawi¹zaniem
stosunku pracy (w formie umowy o pracê) otrzymuje
pe³ny zakres swoich kompetencji.
2. Rada Gminy udziela dyrektorowi Orodka upowa¿nienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadañ pomocy spo³ecznej.
3. Upowa¿nienie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ tak¿e
udzielone innej osobie na wniosek dyrektora Orodka.
4. Dyrektor sk³ada Radzie Gminy w Chojnicach coroczne
sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka i przedstawia
potrzeby w tym zakresie.
§8
1. Dyrektor jest prze³o¿onym wszystkich pracowników
Orodka.
2. Pracownicy Orodka posiadaj¹ status pracowników
samorz¹dowych.
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3. Umowy o pracê z pracownikami Orodka zawiera i rozwi¹zuje dyrektor Orodka w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy.
4. Dyrektor ustala zakresy czynnoci dla poszczególnych
pracowników Orodka.
§9
1. Obs³ugê finansowo  ksiêgow¹ i administracyjno  biurow¹ Orodek prowadzi samodzielnie.
2. Obs³ugê kasow¹ i archiwum prowadzi Urz¹d Gminy w
Chojnicach na podstawie porozumienia w sprawie
ponoszenia kosztów tej obs³ugi, zawartego pomiêdzy
Wójtem Gminy a dyrektorem Orodka.
§ 10
Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹, wykaz stanowisk
pracy w Orodku, zakres zadañ uprawnieñ, obowi¹zków
i odpowiedzialnoci poszczególnych pracowników okrela regulamin organizacyjny sporz¹dzony przez dyrektora Orodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.
Rozdzia³ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 11
1. Dzia³alnoæ Orodka finansowana jest z:
a) bud¿etu Gminy  w zakresie realizacji zadañ w³asnych,
b) bud¿etu Pañstwa, w formie dotacji celowych  w zakresie realizacji zadañ zleconych,
c) innych róde³  adekwatnie do mo¿liwoci (stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne itp.).
2. Orodek posiada odrêbny rachunek bankowy.
3. Dochody uzyskiwane z tytu³u wiadczonych us³ug:
 opiekuñczych odprowadzane s¹ do bud¿etu Gminy
 specjalistycznych do bud¿etu Wojewody.
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UCHWA£A Nr III/29/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/309/93 z dnia 10
lutego 1993 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za
us³ugi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15, art. .40 ust. 2 pkt 4
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. ustawy Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z
pón. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVI/309/93 z dnia 10 lutego 1993 r. w
sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego uchyla siê dotychczasow¹ treæ za³¹cznika i wprowadza siê nowe jego
brzmienie o treci jak w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego  nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 lutego 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

§ 12
1. Podstaw¹ dzia³alnoci jest roczny plan finansowy, obejmuj¹cy dochody i wydatki w ramach opracowanego
uk³adu wykonawczego bud¿etu przekazanego przez
Wójta Gminy do dyspozycji Orodka.
2. Plan finansowy na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych ustala dyrektor Orodka.
3. Rada Gminy mo¿e dokonaæ zmian planów w ci¹gu
trwania roku bud¿etowego w ramach uprawnieñ okrelonych odrêbnymi przepisami.
Rozdzia³ V
PRZEPISY PORZ¥DKOWE
§ 13
Regulamin organizacyjny Orodka, o którym mowa w
§ 10 powinien opieraæ siê na regulaminie pracy Urzêdu
Gminy w Chojnicach i powtarzaæ jego regulacje wszêdzie
tam, gdzie nie bêd¹ one sprzeczne z zasadami funkcjonowania Orodka.
Rozdzia³ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 14
1. Statut Orodka uchwala Rada Gminy w Chojnicach.
2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/29/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
CENNIK URZÊDOWY
ZA US£UGI GMINNEGO TRANSPORTU ZAK£ADU
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LÊBORKU
Ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT
Komunikacja w granicach miasta Lêborka
Bilety jednorazowe:
 normalne jednorazowe 1,30 z³,
 ulgowe 0,65 z³.
Bilety miesiêczne w granicach miasta Lêborka:
Wyszczególnienie
normalne na 1 liniê
normalne na 2 linie
ulgowe na 1 liniê
ulgowe na 2 linie

Wa¿ne w dni
robocze (ustawowe)
32,00 z³
36,00 z³
16,00 z³
18,00 z³

Wa¿ne
we wszystkie
dni miesi¹ca
35,00 z³
38,00 z³
17,50 z³
19,00 z³
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Komunikacja poza granicami miasta Lêborka
Bilety jednorazowe:
 normalne jednorazowe do 10 km 2,30 z³,
 ulgowe 1,15 z³,
 normalne jednorazowe ponad 10 km 3,20 z³,
 ulgowe 1,60 z³.
Bilety miesiêczne poza granicami miasta Lêborka:

Wyszczególnienie
normalne na 1 liniê
normalne na 2 linie
ulgowe na 1 liniê
ulgowe na 2 linie

Wa¿ne w dni
robocze (ustawowe)
45,00 z³
48,00 z³
22,50 z³
24,00 z³

Wa¿ne
we wszystkie
dni miesi¹ca
50,00 z³
53,00 z³
25,00 z³
26,50 z³

 op³ata za przejazd bez wa¿nego biletu 45,00 z³,
 p³atne w ci¹gu 24 godzin 40,00 z³,
 op³ata za przejazd celem dowiezienia pasa¿era dla
sprawdzenia to¿samoci 35,00 z³,
 op³ata za zabrudzenie wnêtrza autobusu 35,00 z³,
 op³ata manipulacyjna za sprzeda¿ biletu w autobusie
0,20 z³.
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UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie miasta Lêborka.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 4 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.) art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz. 747) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie miasta Lêborka stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Trac¹ moc Uchwa³y Zarz¹du Miasta Lêborka:
 Nr 3/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dostawy Wody i Odprowadzania cieków w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Lêborku,
 Nr 1/99 z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr 3/98 z dnia 31 marca 1998 r. zatwierdzaj¹cej Regulamin Dostawy Wody i Odprowadzania cieków w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Lêborku.
§4
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

Poz. 199, 200

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/30/2002
Rady Miasta Lêborka
z dnia 20 grudnia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA
WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW W LÊBORKU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem niniejszego REGULAMINU jest okrelenie zasad
dotycz¹cych wiadczonych us³ug oraz wzajemnych relacji pomiêdzy Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lêborku, a odbiorcami
zaopatrywanymi w wodê i odprowadzaj¹cym cieki na
obszarze miasta Lêborka.
2. Regulamin zosta³ opracowany na podstawie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).
3. W niniejszym Regulaminie poprzez wyrazy ni¿ej wymienione rozumie siê co nastêpuje:
1) MPWiK  Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji Sp. z o. o. w Lêborku,
2) Odbiorca  podmiot zaopatrywany w wodê i odprowadzaj¹cy cieki oraz osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci,
3) Sieæ wodoci¹gowa i Kanalizacyjna MPWiK  sieæ bêd¹ca w³asnoci¹ lub bêd¹ca w dyspozycji MPWiK
na podstawie umowy cywilno  prawnej,
4) Przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym,
5) Przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za
pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w
przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi,
6) Wodomierz  oznacza wodomierz g³ówny usytuowany w miejscu okrelonym w warunkach technicznych
wydanych przez MPWiK.,
7) Wodomierz (podlicznik)  oznacza wodomierz zamontowany (zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi) na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w nieruchomoci odbiorcy za zaworem
za wodomierzem g³ównym,
8) Instalacja wodoci¹gowa  oznacza techniczny system zapewniaj¹cy zaopatrzenie w wodê budynku
zgodnie z treci¹ dzia³u, IV, rozdzia³ 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 10 z
1995 r. poz. 46 z pó¿n. zm.,
9) Instalacja kanalizacyjna  oznacza techniczny system
zapewniaj¹cy odprowadzanie cieków z budynku
okrelony w Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46 z pón.
zm.,
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10) Op³ata dodatkowa  jest to odszkodowanie wiadczone na pokrycie kosztów zwi¹zanych z doczyszczeniem
odprowadzonych cieków, których wskanik zanieczyszczenia przekracza warunki okrelone w umowie,
ale mieci siê w technicznych i technologicznych mo¿liwociach MPWiK,
11) Dostawca  uprawniony podmiot dokonuj¹cy zrzutu
nieczystoci p³ynnych wozem asenizacyjnym,
12) Wykonawca  wykonawca us³ug, który przed³o¿y w
MPWiK dokumenty stwierdzaj¹ce kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz zawiadczenie o zg³oszeniu
dzia³alnoci w bran¿y instalacji wod.  kan.,
13) Taryfa  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania,
14) Ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
CZÊÆ I
DOSTAWA WODY
ROZDZIA£ I
OBOWI¥ZKI I PRAWA MPWiK
A. MPWiK MA OBOWI¥ZEK:
1. Dostarczyæ wodê z publicznej sieci wodoci¹gowej
ka¿demu odbiorcy na podstawie zawartej z nim
umowy i na zasadach okrelonych niniejszym REGULAMINEM.
2. Zapewniæ w sposób ci¹g³y i niezawodny nieprzerwan¹ dostawê wody o wymaganym cinieniu i jakoci zgodnej z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 4.09.2000 r. (za³¹cznik nr 1 do Regulaminu)*,
z uwzglêdnieniem uzasadnionych przerw okrelonych w rozdziale VI niniejszego REGULAMINU.
3. Zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw
na swój koszt. Naprawy uszkodzeñ wynikaj¹cych z
winy ODBIORCY bêd¹ obci¹¿a³y ODBIORCÊ.
4. Zamontowaæ na przy³¹czu pierwszy wodomierz na
koszt MPWiK.
5. Zapewniæ prawid³owe utrzymanie wodomierzy, ich
naprawê oraz wymianê na swój koszt z wyj¹tkiem
przypadku, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy
ODBIORCY. W takim przypadku koszt wymiany i
naprawy ponosi ODBIORCA.
6. Dokonywaæ na swój koszt kontroli funkcjonowania
wodomierzy:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie ODBIORCY, jednak¿e w przypadku
stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza koszty kontroli ponosi ODBIORCA.
7. Wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do projektowania elementów systemu wodoci¹gowego z
uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów, uwarunkowañ limituj¹cych prawid³owe funkcjonowanie istniej¹cego systemu wodoci¹gowego oraz za³o¿eñ i
terminów realizacji wynikaj¹cych z planów rozwoju i
modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych Lêborka.
8. Uzgadniaæ i zatwierdzaæ przed³o¿one przez inwestorów dokumentacje techniczne maksymalnie w ci¹gu 7 dni roboczych.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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9. Przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ ODBIORCY, je¿eli
spe³nione s¹ warunki przy³¹czenia okrelone w niniejszym REGULAMINIE oraz istniej¹ techniczne
mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
B. PRAWA MPWiK:
1. Nadzorowaæ na koszt inwestora wszelkie prace zwi¹zane z realizacja elementów systemu wodoci¹gowego, w tym wykonywanie przy³¹czy, pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod wzglêdem jakoci wykonywanych robót.
W tym celu ma prawo wstêpu na plac budowy oraz
zamieszczania uwag i uzgodnieñ w dzienniku budowy oraz innych dokumentach sporz¹dzonych w czasie trwania robót.
2. Uczestniczyæ na koszt inwestora w odbiorze w/w
prac oraz egzekwowaæ od wykonawców realizacjê
wydanych zaleceñ, warunkuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie i eksploatacjê wykonywanych elementów systemu wodoci¹gowego.
3. Ustalaæ zarz¹dzeniem Dyrektora MPWiK i pobieraæ
zrycza³towane op³aty za czynnoci dotycz¹ce wydawania warunków technicznych, uzgodnieñ, odbiorów technicznych, od³¹czenia od sieci wodoci¹gowej, za odczyty wodomierzy w lokalach budynków
wielolokalowych, wodomierzy (podliczników) oraz
za udostêpnienie zastêpczego punktu poboru wody.
4. Uprawnieni przedstawiciele MPWiK (po okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia)
maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do
pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu
przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez MPWiK.
ROZDZIA£ II
WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI PRZY£¥CZANIA
DO SIECI WODOCI¥GOWEJ
1. W przypadku koniecznoci wykonania nowego przy³¹cza lub zmiany istniej¹cego, MPWiK na pisemny wniosek ODBIORCY wyda odp³atnie warunki techniczne realizacji w/w robót. Okrelenie warunków przy³¹czenia
nastêpuje w terminie do 21 dnia od z³o¿enia wniosku.
2. W warunkach technicznych MPWiK okreli miejsce,
sposób pod³¹czenia do miejskiej sieci wodoci¹gowej,
koniecznoæ wykonania dokumentacji technicznej oraz
materia³y jakie nale¿y u¿yæ do wykonania robót.
3. ODBIORCA na swój koszt wykona dokumentacjê techniczn¹ zgodn¹ z wydanymi przez MPWiK warunkami
technicznymi.
4. Budowa przy³¹cza, studni wodomierzowej i pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza g³ównego odbywa siê na koszt ODBIORCY.
5. MPWiK ma prawo i obowi¹zek sprawowaæ nadzór nad
realizacj¹ robót na koszt ODBIORCY. O terminie przyst¹pienia do robót ODBIORCA zobowi¹zany jest powiadomiæ pisemnie MPWiK na 3 dni robocze przed ich
rozpoczêciem.
6. Odbiór koñcowy wykonanych robót na podstawie pisemnego zg³oszenia dokonuj¹ pracownicy MPWiK w
obecnoci wykonawcy robót.
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Protokó³ odbioru koñcowego podpisuj¹ wszyscy
obecni przy odbiorze.
Przy³¹czenie do sieci MPWiK nastêpuje na podstawie
warunków technicznych, na pisemny wniosek wraz z
udokumentowaniem tytu³u prawnego do korzystania
z obiektu budowlanego albo z osob¹, która korzysta
z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
Uruchomienia przy³¹cza przez otwarcie zasuwy dokonuje wy³¹cznie MPWiK.
Dostarczenie wody dla ODBIORCY nastêpuje maksymalnie w ci¹gu 3 dni roboczych od daty podpisania z
nim umowy.
Je¿eli umowa o dostarczenie wody nie stanowi inaczej ODBIORCA odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych.
Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
ROZDZIA£ III
ZASADY ZAWIERANIA
I ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda, a w uzasadnionych
przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa mo¿e byæ zawierana z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 2 MPWiK mo¿e zawieraæ umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z MPWiK,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
4. Podpisanie umowy z ODBIORC¥ nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu przez niego podpisanego wniosku i zrealizowaniu warunków okrelonych w rozdziale II niniejszego REGULAMINU.
5. Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nieokrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia z zachowaniem
umownego okresu wypowiedzenia.
6. Po up³ywie terminu wypowiedzenia lub wyganiêcia
umowy MPWiK dokonuje zamkniêcia przy³¹cza, a wodomierz mo¿e byæ zdemontowany. Koszty z tego tytu³u obci¹¿aj¹ ODBIORCÊ.
7. W przypadku zmiany ODBIORCY, nowy ODBIORCA
zajmuje miejsce poprzedniego.
8. Poprzedni ODBIORCA, a w razie jego mierci spadkobiercy, b¹d inne uprawnione osoby zobowi¹zani s¹
uregulowaæ wszelkie ewentualne kwoty nale¿ne wynikaj¹ce z zawartej umowy.

ROZDZIA£ IV
ZASADY ROZLICZANIA NALE¯NOCI
ZA DOSTARCZAN¥ WODÊ
1. Odczyty wodomierzy dokonuje siê w okresach miesiêcznych lub dwumiesiêcznych.
2. Fakturowanie odbywa siê w oparciu o odczyt z wodomierza lub w oparciu o odczyt z wodomierza z
uwzglêdnieniem wodomierza (podlicznika). W okresie przejciowym, do czasu zamontowania wodomierza, nale¿noci bêd¹ naliczane w formie rycza³tu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami zu¿ycia wody.
3. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego lub w oparciu o odczyt
z wodomierza g³ównego z uwzglêdnieniem wodomierza (podlicznika).
4. Przy rozliczeniach z odbiorcami, MPWiK obowi¹zane
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
5. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
6. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
7. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
8. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych lub innych lokali, iloæ
dostarczonej wody ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu
g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach. Za powy¿sze czynnoci MPWiK pobiera op³atê
dodatkow¹ ustalon¹ zarz¹dzeniem Dyrektora MPWiK.
9. Fakturowanie odbywa siê w okresie miesiêcznym lub
dwumiesiêcznym. W przypadku odczytów zu¿ycia
wody w okresiach dwumiesiêcznych dopuszcza siê
mo¿liwoæ comiesiêcznego wystawiania faktur przejciowych opartych na zu¿yciu szacunkowym.
10. Fakturowanie odbywa siê z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych cen i op³at za wodê.
11. Otrzymany rachunek za wodê ODBIORCA zobowi¹zany jest zap³aciæ w terminie wskazanym na rachunku. W tym czasie ODBIORCA ma prawo zg³oszenia
reklamacji, która nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania rachunku. W razie uwzglêdnienia reklamacji,
MPWiK przeka¿e ODBIORCY kwotê reklamowan¹ w
terminie 7 dni z ustawowymi odsetkami.
12. Zw³oka w terminowym uregulowaniu rachunku mo¿e
poci¹gn¹æ za sob¹ automatyczne naliczenie odsetek
ustawowych.
13. Je¿eli ODBIORCA us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa
okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty, MPWiK  mo¿e odci¹æ dostawê wody. Zgodnie z
art. 8 ust. 2 i 3 ustawy. Ponowne uczynnienie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez ODBIORCÊ uiszczenia nale¿nych kwot oraz op³aceniu kosztów poniesionych przez MPWiK w Lêborku, zawi¹zanych z zamkniêciem i uruchomieniem przy³¹cza.
ROZDZIA£ V
OBOWI¥ZKI I PRAWA ODBIORCY
A. DO OBOWI¥ZKÓW ODBIORCY NALE¯Y:
1. Konserwacja i dokonanie na swój koszt wszelkich
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napraw instalacji wewnêtrznej i przy³¹cza wodoci¹gowego.
2. U¿ytkowanie instalacji wewnêtrznej w taki sposób,
aby wykluczyæ mo¿liwoæ wyst¹pienia zak³óceñ w
funkcjonowaniu publicznej sieci wodoci¹gowej, w
szczególnoci zobowi¹zany jest do:
a) zapewnienia odpowiedniej sprawnoci armatury
odcinaj¹cej w celu unikniêcia uderzeñ hydraulicznych,
b) wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w publicznej sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wewnêtrznej lub z powrotu
ciep³ej wody, poprzez zastosowanie rozwi¹zañ
technicznych uzgodnionych z MPWiK.
3. Racjonalne gospodarowanie wod¹ i u¿ywanie jej
zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w umowie
4. Utrzymanie pomieszczeñ lub studni, w których
umieszczony jest wodomierz w sposób eliminuj¹cy
mo¿liwoæ jego zamarzniêcia, mechanicznego
uszkodzenia, kradzie¿y itp.
5. Zapewnienie przedstawicielom MPWiK ³atwego dostêpu do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonania niezbêdnych napraw b¹d wymiany. W przypadku braku mo¿liwoci dokonania odczytu MPWiK ma prawo obliczyæ nale¿noæ na poziomie zu¿ycia w okresie fakturowania z ostatnich szeciu miesiêcy, lub
wyznaczyæ nowy termin odczytu. Ewentualne wyrównanie nale¿noci nast¹pi podczas nastêpnego
odczytu z wodomierza.
6. W przypadku kolejnego uniemo¿liwienia ze strony
ODBIORCY dokonania odczytu MPWiK ma prawo
wstrzymaæ dostawê wody po uprzednim powiadomieniu ODBIORCY listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru powiadomienia. Uruchomienie
przy³¹cza mo¿e nast¹piæ po umo¿liwieniu dokonania odczytu przez MPWiK oraz op³aceniu przez ODBIORCÊ nale¿nych kwot zwi¹zanych z od³¹czeniem
i ponownym pod³¹czeniem do miejskiej sieci wodoci¹gowej.
7. Terminowe regulowanie nale¿noci za dostawê
wody
B. ODBIORCY ZABRANIA SIÊ W SZCZEGÓLNOCI:
1. U¿ywania wody dostarczanej z publicznej sieci wodoci¹gowej w innym celu ni¿ okrelony w umowie.
2. Pod³¹czenia przewodów lub tworzenia otworów wyp³ywowych na przy³¹czach.
3. Dokonywania na przy³¹czach dzia³añ innych ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem.
4. Przemieszczanie wodomierza, zak³ócanie jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on.
5. Wykonywania bez uzgodnieñ z MPWiK po³¹czeñ sieci wewnêtrznej zasilanej z publicznej sieci wodoci¹gowej, z przewodami doprowadzaj¹cymi wodê z
innych róde³.
6. Wykorzystywanie sieci wodoci¹gowej MPWiK b¹d
instalacji wewnêtrznej do uziemienia urz¹dzeñ elektrycznych, bez uprzedniego uzgodnienia z MPWiK.
C. ODBIORCA MA PRAWO:
1. Domagaæ siê nieprzerwanej dostawy wody o w³aciwej jakoci, z zastrze¿eniem przypadków szczególnych okrelonych w rozdziale VI.
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2. Zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczanych op³at za wodê w terminie i na zasadach okrelonych w rozdziale IV niniejszego REGULAMINU oraz reklamacji dot. jakoci wody
3. ¯¹dania od MPWiK przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza na zasadach okrelonych w rozdziale I niniejszego REGULAMINU.
ROZDZIA£ VI
PRZERWY I OGRANICZENIA CI¥G£OCI DOSTAWY
WODY  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
Wyst¹pienie przerwy i ograniczeñ w dostawie wody
mo¿e mieæ miejsce w zwi¹zku z:
1. Wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych (np. p³ukanie sieci, dezynfekcja, wymiana armatury), czas trwania przerwy do 12
godzin.
Co najmniej 3 dni przed rozpoczêciem prac MPWiK
powiadomi ODBIORCÊ o rodzaju i zasiêgu planowanych prac (np. og³oszenie w prasie, powiadomienie zarz¹dców, rozwieszenie plakatów lub dostarczenie zawiadomieñ indywidualnych)
2. Usuwaniem awarii, czas trwania przerwy do 24 godziny od momentu zawiadomienia MPWiK o zaistnia³ej awarii lub zlokalizowania przez s³u¿by MPWiK
wycieku. W czasie do 10-ciu godzin MPWiK zobowi¹zany jest zapewniæ dostawê wody ODBIORCOM
za pomoc¹ beczkowozów.
3. W przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej (np. po¿ar,
ska¿enie ekologiczne), szczególnie, gdy dos z³o do
zanieczyszczenia wody, MPWiK ma prawo wprowadziæ ograniczenia w konsumpcji wody w dostosowaniu do mo¿liwoci dystrybucji, po zawiadomieniu ODBIORCÓW o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak MPWiK z obowi¹zku zastosowania
wszelkich dostêpnych sposobów ³agodz¹cych uci¹¿liwoci dotykaj¹ce ODOBIORCÓW.
W w/w przypadkach 1-3 ODOBIORCY nie przys³uguje prawo do przyznania odszkodowania.
ROZDZIA£ VII
STOSOWANIE UPUSTÓW ZA DOSTAWÊ WODY
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Woda dostarczana sieci¹ wodoci¹gow¹ MPWiK powinna odpowiadaæ normom jakoci ustalonym przez Ministra Zdrowia  patrz za³¹cznik nr 1.
2. Miejscem oceny jakoci wody i jej cinienia jest punkt,
w którym zamontowano zawór g³ówny przed wodomierzem. MPWiK nie ponosi odpowiedzialnoci za
wp³yw instalacji wewnêtrznej i sposób jej u¿ytkowania na jakoæ wody.
3. Upustu z tytu³u pogorszonej jakoci wody udziela
MPWiK. Wielkoæ upustu powinna uwzglêdniaæ przyczynê pogorszenia jakoci wody oraz czas jej trwania
 w oparciu o wyniki badañ laboratoryjnych, wizjê lokaln¹ i zebrane owiadczenia pisemne.
B. TRYB ZA£ATWIANIA
REKLAMACJI, SKARG I ZA¯ALEÑ
1. Przyjmowaniem skarg, za¿aleñ i reklamacji dotycz¹cych
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pogorszenia jakoci wody lub warunków dostawy
wody zajmuje siê Dzia³ Gospodarki Wodnej MPWiK.
Sprawdzenie zasadnoci przyjêtej reklamacji nastêpuje najpóniej w ci¹gu 24 godzin od zg³oszenia m.in.
poprzez:
 wykonanie przez MPWiK analizy fizyko-chemicznej
wody,
 dokonanie oglêdzin zaistnia³ego zdarzenia (wizja lokalna),
 w razie potrzeby sporz¹dzenie protokó³u oglêdzin,
ujmuj¹cego równie¿ zakres odpowiedzialnoci stron.
Ocenê reklamacji dokonuje Kierownik Dzia³u Gospodarki Wodnej w terminie do 14 dni od daty zg³oszenia.
Zainteresowany dostaje zawiadomienie pisemne.
ODBIORCA mo¿e w ci¹gu 7 dni wnieæ odwo³anie do
Dyrektora MPWiK.
W przypadku powtarzania siê nieuzasadnionych reklamacji koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem wizji lokalnych i badañ laboratoryjnych pokrywa ODBIORCA.
MPWiK ma obowi¹zek odpowiadaæ na telefoniczne i
listowne zapytania dotycz¹ce w szczególnoci zak³óceñ w dostawie wody. W przypadkach wymagaj¹cych
dodatkowych wyjanieñ odpowied zostanie udzielona w ci¹gu 14 dni.

C. KRYTERIA STOSOWANIA UPUSTÓW NA WODZIE
1. Zastosowania upustu dokonuje Kierownik Dzia³u Zbytu na wniosek Kierownika Dzia³u Gospodarki Wodnej
po uzyskaniu akceptacji Dyrektora MPWiK.
2. Upust przys³uguje ODBIORCY w przypadku jeli dostarczana woda nie odpowiada wymogom zawartym
w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia
2000 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w
k¹pieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakoci
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.
3. Upustu udziela siê za okres od chwili stwierdzenia do
momentu ustania zachwiania jakoci wody.
4. W razie wydania decyzji przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ stwierdzaj¹cej, ¿e woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym, w myl zapisów za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2000 r., ustala siê upust w wysokoci 50%.
5. W przypadku stwierdzenia, ¿e sk³ad dostarczanej wody
nie odpowiada warunkom fizykochemicznym w myl
zapisów za³¹cznika nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2000 r., ustala siê upust w
wysokoci: 1% upustu za ka¿de 5% przekroczenia normy. Dla przyk³adu: przekroczenie normy na zawartoæ
¿elaza o 0,01mg/l skutkuje obni¿eniem ceny wody o
1%, za przekroczenie normy o 0,06 mg/l skutkuje obni¿eniem ceny wody o 3%.
6. W przypadku stwierdzenia, ¿e sk³ad dostarczanej wody
nie odpowiada warunkom organoleptycznym w myl
zapisów za³¹cznika nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2000 r., ustala siê upust w
wysokoci: 10% w przypadku przekroczenia normy.
7. W przypadku jeli ODBIORCA wyka¿e, ¿e wysokoæ
upustu jest niewspó³mierna do strat poniesionych z
tytu³u wykorzystania wody o z³ej jakoci, MPWiK w
drodze wzajemnych negocjacji ustali kwotê upustu inn¹
ni¿ wynikaj¹c¹ bezporednio z wyliczeñ.

CZÊÆ II
ODBIÓR CIEKÓW
ROZDZIA£ VIII
OBOWI¥ZKI I PRAWA MPWiK
A. MPWiK MA OBOWI¥ZEK:
1. Przyjmowaæ w sposób ci¹g³y i niezawodny do komunalnego systemu kanalizacyjnego cieki socjalno-bytowe oraz cieki przemys³owe na podstawie
zawartej umowy i zasadach okrelonych w niniejszym REGULAMINIE.
MPWiK odmówi przyjêcia cieków przemys³owych
gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie i¿ iloæ
cieków zak³óci pracê i funkcjonowanie komunalnej
oczyszczalni cieków, oraz gdy sk³ad i iloæ nie bêdzie odpowiadaæ warunkom okrelonym w Za³¹czniku Nr 2 i 3 i zasadom wyszczególnionym w niniejszym Regulaminie.
2. Zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ kanalizacyjnych MPWiK.
3. Wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do projektowania z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów, uwarunkowañ limituj¹cych prawid³owe funkcjonowanie istniej¹cego systemu kanalizacyjnego
oraz za³o¿eñ terminów realizacji wynikaj¹cych z planów rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ kanalizacyjnych Lêborka.
4. Uzgadniaæ i zatwierdzaæ przed³o¿one przez inwestorów dokumentacje techniczne w ci¹gu 7 dni roboczych.
5. Przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ ODBIORCY je¿eli
spe³nione s¹ warunki przy³¹czenia okrelone w niniejszym REGULAMINIE oraz istniej¹ techniczne
mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
6. Kontrolowaæ odprowadzane przez ODBIORCÊ do kanalizacji MPWiK cieki pod wzglêdem ich zgodnoci z umow¹ oraz sygnalizowaæ s³u¿bom Ochrony
rodowiska o wszelkich zagro¿eniach spowodowanych przez ODBIORCÊ wskutek drastycznych przekroczeñ norm.
B. PRAWA MPWiK:
1. Nadzorowaæ na koszt inwestora wszelkie prace zwi¹zane z realizacj¹ elementów systemu kanalizacyjnego, w tym wykonanie przy³¹czy, pod wzglêdem
zgodnoci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod wzglêdem jakoci wykonywanych
robót.
2. Uczestniczyæ na koszt inwestora w odbiorze w/w
prac oraz egzekwowaæ od Wykonawców realizacjê
wydanych zaleceñ, warunkuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie i eksploatacjê wykonywanych elementów systemu kanalizacyjnego.
3. Obci¹¿yæ ODBIORCÊ:
a) kosztami dwukrotnego przeprowadzenia wykonywanych przez MPWiK kontroli i analiz, niezale¿nie
od wyników badañ,
b) w przypadku cyklicznie wykonywanych kontroli i
badañ obci¹¿yæ kosztami zgodnie z zapisami za³¹cznika do umowy
4. Ustalaæ zarz¹dzeniem Dyrektora MPWiK i pobieraæ
zrycza³towane op³aty za czynnoci dotycz¹ce wydawania warunków technicznych, uzgodnieñ, odbiorów technicznych, od³¹czenia od sieci kanalizacyj-
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nej, dodatkowych rozliczeñ iloci cieków odprowadzanych przez Odbiorcê.
5. Uprawnieni przedstawiciele MPWiK, po okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia maja prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, dokonania
badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez MPWiK, a tak¿e
sprawdzenia jakoci i iloci cieków wprowadzonych
do sieci.
ROZDZIA£ IX
WARUNKI TECHNICZNE I WARUNKI PRZY£¥CZENIA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
1. W przypadku koniecznoci wykonania nowego przy³¹cza lub zmiany istniej¹cego, MPWiK na pisemny wniosek ODBIORCY wyda odp³atnie warunki techniczne realizacji w/w robót. Okrelenie warunków przy³¹cza nastêpuje do 21 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. W warunkach technicznych MPWiK okreli miejsce i
sposób w³¹czenia siê do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
koniecznoæ wykonania dokumentacji technicznej oraz
materia³y jakie nale¿y u¿yæ do wykonania robót.
3. ODBIORCA na swój koszt wykona dokumentacjê techniczn¹ zgodn¹ z wydanymi przez MPWiK warunkami
technicznymi.
4. Budowa przy³¹cza i pomieszczenia przeznaczonego do
lokalizacji urz¹dzenia pomiarowego odbywa siê na
koszt ODBIORCY.
5. Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania urz¹dzenia
pomiarowego pokrywa ODBIORCA.
6. MPWiK ma prawo i obowi¹zek sprawowaæ nadzór nad
realizacj¹ robót na koszt ODBIORCY. O terminie przyst¹pienia do robót ODBIORCA zobowi¹zany jest powiadomiæ pisemnie MPWiK na 3 dni robocze przed rozpoczêciem.
7. Odbiór koñcowy wykonanych robót na podstawie pisemnego zg³oszenia dokonuj¹ pracownicy MPWiK w
obecnoci wykonawcy robót.
Protokó³ odbioru koñcowego podpisuj¹ wszyscy obecni przy odbiorze.
8. Uruchomienie przy³¹cza (odbiór cieków) nastêpuje po
podpisaniu umowy maksymalnie w ci¹gu 3 dni roboczych.
9. Je¿eli umowa o odprowadzaniu cieków nie stanowi
inaczej ODBIORCA odpowiada za niezawodne dzia³anie posiadanych instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych
z urz¹dzeniami pomiarowymi w³¹cznie.
ROZDZIA£ X
ZASADY ZAWIERANIA
I ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI
1. Podpisanie umowy z ODBIORC¥ nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu przez niego pisemnego wniosku i zrealizowaniu warunków okrelonych w rozdziale IX niniejszego Regulaminu.
2. Umowy zawierane z ODBIORC¥ mog¹ byæ dwojakiego rodzaju:
a) umowy na odbiór cieków socjalno-bytowych
b) umowy na odbiór cieków przemys³owych
3. Szczegó³owe zasady wiadczenia us³ug przez MPWiK

4.
5.
6.
7.

8.
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dla ODBIORCÓW odprowadzaj¹cych cieki przemys³owe zawarte s¹ w rozdziale XII niniejszego Regulaminu.
Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nieokrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia z zachowaniem
umownego okresu wypowiedzenia.
Po up³ywie terminu wypowiedzenia lub wyganiêcia
umowy MPWiK dokonuje zamkniêcia (demonta¿u)
przy³¹cza.
W przypadku zmiany ODBIORCY, nowy ODBIORC¥
zajmuje miejsce poprzedniego.
Poprzedni ODBIORCA, a w razie jego mierci spadkobiercy, lub inne uprawnione osoby zobowi¹zane s¹ uregulowaæ wszelkie ewentualne kwoty nale¿ne MPWiK
wynikaj¹ce z zawartej umowy.
W umowach na odbiór cieków przemys³owych ustala siê kary  op³aty dodatkowe za wprowadzanie cieków przekraczaj¹cych normy.
ROZDZIA£ XI
ZASADY ROZLICZANIA NALE¯NOCI ZA ODBIÓR
CIEKÓW

1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez MPWiK z uwzglêdnieniem poboru wody z innych róde³.
3. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego
cieki, zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami
technicznymi.
4. Je¿eli dostawc¹ jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych
cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹ a
odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
5. Przy rozliczeniach z odbiorcami, MPWiK obowi¹zane
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
6. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
7. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
8. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o odprowadzanie cieków.
9. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych lub innych lokali iloæ
odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem
ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach. Za powy¿sze czynnoci MPWiK pobiera op³atê ustalon¹ zarz¹dzeniem Dyrektora MPWiK.
10. Okresy fakturowania mog¹ byæ miesiêczne i dwumiesiêczne. Fakturowanie odbywa siê w okresie miesiêcznym dla wszystkich odbiorców z wyj¹tkiem domów
jednorodzinnych. W przypadku odczytów zu¿ycia
wody w okresach dwumiesiêcznych dopuszcza siê
mo¿liwoæ comiesiêcznego wystawiania faktur przejciowych opartych na zu¿yciu szacunkowym.
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11. Fakturowanie odbywa siê z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych cen i op³at za cieki.
12. Otrzymany rachunek za wodê ODBIORCA zobowi¹zany jest zap³aciæ w terminie wskazanym na rachunku. W tym czasie ODBIORCA ma prawo zg³oszenia
reklamacji, która nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania rachunku. W razie uwzglêdnienia reklamacji,
MPWiK przeka¿e ODBIORCY kwotê reklamowan¹ w
terminie 7 dni z ustawowymi odsetkami.
13. Ka¿da zw³oka w terminowym uregulowaniu rachunku poci¹ga za sob¹ automatyczne naliczenie odsetek
ustawowych.
14. Je¿eli ODBIORCA us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa
okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty, MPWiK  mo¿e odci¹æ odbiór cieków  zgodnie z
art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy. Ponowne uczynnienie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez ODBIORCÊ uiszczenia nale¿nych kwot oraz op³aceniu kosztów poniesionych przez MPWiK w Lêborku, zawi¹zanych z zamkniêciem i uruchomieniem przy³¹cza.
ROZDZIA£ XII
WARUNKI ODBIORU CIEKÓW OD ODBIORCÓW
ODPROWADZAJ¥CYCH CIEKI PRZEMYS£OWE
1. Umowy z ODBIORCAMI odprowadzaj¹cymi cieki przemys³owe zawieraj¹ dodatkowo za³¹czniki do umowy z
zapisami okrelaj¹cymi warunki wprowadzania cieków do sieci kanalizacyjnej MPWiK oraz wysokoæ i
sposób naliczania op³at dodatkowych za przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ wskaników zanieczyszczeñ.
2. Dopuszczalne stê¿enia wskaników zanieczyszczeñ w
ciekach zrzucanych do sieci kanalizacyjnej MPWiK
okrela za³¹cznik nr 2, a zanieczyszczeñ w nieczystociach p³ynnych zrzucanych do punktu zlewnego okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Nale¿noæ za odbiór cieków przemys³owych obliczana jest na takich samych zasadach, jak dla umów z ODBIORCAMI, którzy odprowadzaj¹ cieki socjalno- bytowe.
4. MPWiK ma obowi¹zek prowadziæ kontrolê jakoci stanu i sk³adu cieków wprowadzanych do komunalnej
sieci kanalizacyjnej poprzez pobieranie prób i wykonywanie analiz laboratoryjnych tych prób. W tym celu
ODBIORCA zobowi¹zany jest umo¿liwiæ w ka¿dej chwili
przedstawicielom MPWiK dokonanie w/w czynnoci w
uzgodnionych wspólnych punktach pomiarowych.
Pobór prób do analiz dokonywany jest przez uprawnionych przedstawicieli MPWiK, w obecnoci ODBIORCY.
5. Gdy analizy laboratoryjne wykazuj¹ przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ wskaników zanieczyszczeñ okrelonych w umowie, ODBIORCA obci¹¿ony jest zgodnie z umow¹ kosztami kontroli i analiz przeprowadzonych przez MPWiK jak równie¿ op³at¹ dodatkow¹ przewidzian¹ w umowie, do zamkniêcia przykanalika w³¹cznie.
6. ODBIORCA, który odprowadza cieki przemys³owe
zobowi¹zany jest do:
1) niezw³ocznego powiadomienia w³aciciela urz¹dzeñ
kanalizacyjnych o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki awarii,
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2) instalowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej eksploatacji
tych urz¹dzeñ,
3) umo¿liwienia w³acicielowi urz¹dzeñ kanalizacyjnych
dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloci i
jakoci cieków przemys³owych wprowadzanych do
tych urz¹dzeñ oraz przeprowadzania kontroli sieci i
urz¹dzeñ do podczyszczania cieków bêd¹cych w³asnoci¹ odbiorcy us³ug,
4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych
iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych
oraz ich wskaników zanieczyszczenia, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ciekach przemys³owych mo¿e
stwarzaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków,
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli w³acicielowi urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz informacji
na temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych
cieki, a tak¿e rodzaju i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do cieków,
6) zainstalowania urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do
okrelania iloci i jakoci cieków przemys³owych,
na ¿¹danie w³aciciela urz¹dzeñ kanalizacyjnych, je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹
wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków.
7. W przypadku zrzutu cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych MPWiK o sk³adzie przekraczaj¹cym dopuszczalne wartoci wskaników zanieczyszczeñ okrelanych
w umowie, MPWiK ma prawo nakazaæ zastosowanie
niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych w/w cieki
lub okreliæ odrêbne warunki ich odbioru.
8. W przypadku wielokrotnego przekraczania warunków
okrelonych w umowie z ODBIORC¥ oraz niepodejmowania przez niego dzia³añ na rzecz poprawy jakoci cieków, MPWiK przys³uguje prawo wstrzymania
odbioru cieków do czasu usuniêcia przyczyny zak³óceñ (do zamkniêcia przy³¹cza w³¹cznie).
9. W przypadku, gdy odbierane cieki produkcyjne bêd¹
zagra¿a³y bezpieczeñstwu przedstawicieli MPWiK b¹d
funkcjonowaniu elementów systemu kanalizacyjnego
MPWiK w tym oczyszczalni cieków, MPWiK ma prawo dokonaæ zamkniêcia przy³¹cza i rozwi¹zaæ umowê
ze skutkiem natychmiastowym.
Równoczenie MPWiK ma prawo wyst¹piæ do w³aciwych w³adz o zamkniêcie zak³adu w trybie przepisów
prawa o ochronie rodowiska.
ROZDZIA£ XIII
WARUNKI ODBIORU NIECZYSTOCI P£YNNYCH
OD DOSTAWCÓW DOSTARCZAJ¥CYCH CIEKI
DO PUNKTÓW ZLEWNYCH ZA POMOC¥ WOZÓW
ASENIZACYJNYCH
1. Lokalizacja punktów zlewnych ustalana jest wy³¹cznie
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2.
3.

4.
5.
6.

przez MPWiK i w innym miejscu zrzut cieków jest niedopuszczalny.
Eksploatacja punktów zlewnych nale¿y do obowi¹zków
MPWiK.
Za pomoc¹ punktów zlewnych wprowadzane s¹ nieczystoci p³ynne, dostarczane tylko przez DOSTAWCÓW na podstawie uprzednio zawartej umowy z
MPWiK.
Nieczystoci p³ynne zrzucane przez DOSTAWCÓW
musz¹ odpowiadaæ warunkom okrelonym w umowie.
Tryb regulowania nale¿noci za odbiór nieczystoci
p³ynnych okrelony jest w umowie zawartej z DOSTAWC¥.
MPWiK ma prawo i obowi¹zek kontrolowaæ sk³ad zrzuconych nieczystoci p³ynnych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ wskaników zanieczyszczeñ okrelonych w niniejszym Regulaminie, MPWiK
ma prawo na³o¿yæ kary na podstawie zapisów w umowie, do wypowiedzenia jej w³¹cznie.
ROZDZIA£ XIV
OBOWI¥ZKI I PRAWA ODBIORCY

A. DO OBOWI¥ZKÓW ODBIORCÓW NALE¯Y:
1. Konserwacja i dokonywanie na swój koszt wszelkich
napraw instalacji wewnêtrznej od ustalonej studzienki rewizyjnej i przy³¹cza kanalizacyjnego.
2. U¿ytkowanie instalacji wewnêtrznej w taki sposób,
aby wykluczyæ mo¿liwoæ wyst¹pienia zak³óceñ w
funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej MPWiK, w szczególnoci zabronione jest wrzucanie do urz¹dzeñ na
instalacji wewnêtrznej odpadów sta³ych, substancji
³atwopalnych i wybuchowych oraz wydzielaj¹cych
toksyczne pary lub gazy, zgodnie z art. 9 ustawy.
3. Utrzymanie w³aciwego stanu technicznego i kontroli sprawnoci urz¹dzenia pomiarowego cieków.
W przypadku jego uszkodzenia, natychmiastowego
poinformowania MPWiK oraz naprawy, a w razie niesprawnoci wymiany w okresie jednego miesi¹ca.
4. Zapewnienie przedstawicielom MPWiK ³atwego dostêpu do studzienki rewizyjnej w celu pobrania próby cieków do analizy laboratoryjnej.
5. Umo¿liwienie przedstawicielom MPWiK przeprowadzenia kontroli instalacji wewnêtrznej i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
6. Powiadomienie MPWiK o posiadanych w³asnych
ujêciach wody, dostêp do wodomierzy w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczenia nale¿noci za odbiór cieków.
7. Utrzymanie szczelnej instalacji kanalizacyjnej oraz zamontowanie na swój koszt niezbêdnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z
sieci kanalizacyjnej MPWiK. Dotyczy to przypadku,
gdy instalacja wewnêtrzna wraz z zainstalowanymi
urz¹dzeniami znajduje siê poni¿ej poziomu ulicy, w
której usytuowana jest komunalna sieæ kanalizacyjna.
8. Wykorzystanie swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek w³asny i lokatorów z wy³¹czeniem mo¿liwoci
u¿ywania go jako punktu zlewnego dla osób trzecich.
9. Z chwil¹ pod³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej
MPWiK zlikwidowanie na swój koszt instalacji, za
pomoc¹ której odprowadza³ cieki do szamba.
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10. Stosowanie takich rozwi¹zañ technicznych, które
uniemo¿liwiaj¹ bezporednie po³¹czenie instalacji
wodoci¹gowej i instalacji kanalizacyjnej.
B. ODBIORCA MA PRAWO:
1. Domagaæ siê nieprzerwanego odbioru cieków,
zgodnie z umow¹.
2. Zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysokoci op³at za
cieki w terminie i na zasadach okrelonych w rozdziale XI niniejszego REGULAMINU.
ROZDZIA£ XV
TRYB ZA£ATWIANIA SAKRG
I ZA¯ALEÑ ORAZ USUWANIA AWARII
1. Przyjmowaniem informacji o awarii na sieci kanalizacyjnej, czy o podtopieniu (zalaniu) pomieszczeñ, terenów ODBIORCY ciekami zajmuje siê Dzia³ Eksploatacji Sieci MPWiK.
2. Sprawdzenie zasadnoci przyjêtego zg³oszenia o sytuacji, o której mowa w pkt 1 nastêpuje w ci¹gu 18 h od
z³o¿enia informacji.
3. W przypadku podtopienia (zalania) pomieszczeñ, terenów ODBIORCY z winy MPWiK, s³u¿by specjalne przystêpuj¹ natychmiast do udro¿nienia systemu kanalizacyjnego i usuniêcia powsta³ych szkód na koszt MPWiK.
4. MPWiK zastrzega sobie prawo przed³u¿enia czasu usuniêcia zaistnia³ych zatorów na sieci kanalizacyjnej w sytuacjach nadzwyczajnych, klêsk ¿ywio³owych. W pierwszej kolejnoci bêd¹ realizowane zg³oszenia z miejsc
u¿ytecznoci publicznej (szpitale, szko³y, instytucje..).
5. Przyjmowaniem za¿aleñ i skarg dotycz¹cych nielegalnych zrzutów nieczystoci p³ynnych, wydobywaj¹cych
siê odorów z sytemu kanalizacyjnego zajmuje siê Dzia³
Gospodarki ciekowej MPWiK.
6. Sprawdzenie zasadnoci skarg z pkt 5 nastêpuje w dniu
zg³oszenia, a w okolicznociach niemo¿liwych, z przyczyn technicznych czy personalnych, w ci¹gu 24 h od
dnia zg³oszenia.
7. Usuniêcia przyczyn odorów wydobywaj¹cych siê z
systemu kanalizacyjnego z winy MPWiK nastêpuje jak
niezw³ocznie na koszt Spó³ki.
ROZDZIA£ XVI
PRZERWY I OGRANICZENIA CI¥G£OCI
WIADCZENIA US£UG KANALIZACYJNYCH
 PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
Wyst¹pienie przerw i ograniczeñ w odbiorze cieków
mo¿e mieæ miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. W zwi¹zku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych. MPWiK powiadomi
ODBIORCÊ 3 dni przed rozpoczêciem prac, w sposób uwzglêdniaj¹cy zasiêg prac (np. og³oszenie w
prasie, powiadomienie zarz¹dców, plakaty, zawiadomienia indywidualne)
2. W zwi¹zku z koniecznoci¹ usuwania awarii systemu urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
3. Dla odbiorców odprowadzaj¹cych cieki przemys³owe w zwi¹zku z zak³óceniami w funkcjonowaniu i
pracy oczyszczalni cieków.
4. W przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
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CZÊÆ III
POSTANOWIENIA WSPÓLNE I KOÑCOWE
ROZDZIA£ XVII
WSTRZYMANIE DOSTAW WODY,
ZAMKNIECIE PRZY£¥CZA KANALIZACYJNEGO,
KARY I ODSZKODOWANIA
1. MPWiK mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z warunkami technicznymi MPWiK i
przepisami prawa
b) ODBIORCA nie uici³ op³at za dwa pe³ne okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zalegaj¹cej op³aty
c) jakoæ odprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa i w za³¹czniku Nr 2 do REGULAMINU
d) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków (tj. bez zawarcia
umowy), jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo
pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych
e) zaistnia³o podejrzenie nielegalnego (bez zawarcia
umowy) poboru wody lub odprowadzania cieków,
a osoba korzystaj¹ca z us³ug MPWiK nie dopuci³a
przedstawicieli MPWiK do kontroli
f) na skutek zrzutu cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne normy zagro¿one jest bezpieczeñstwo przedstawicieli MPWiK lub prawid³owe funkcjonowanie
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2. Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków zostanie
niezw³ocznie podjête, gdy nast¹pi³o:
a) wykonanie przebudowy lub budowa nowego przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego w taki
sposób, aby odpowiada³y obowi¹zuj¹cym przepisom i warunkom technicznym MPWiK
b) uiszczenie wszystkich nale¿noci wynikaj¹cych z konkretnej umowy
c) zaprzestanie wprowadzania cieków nie spe³niaj¹cych wymogów okrelonych REGULAMINEM
d) zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzanie cieków, pokrycie kosztów zwi¹zanych z
napraw¹ lub wymian¹ celowo uszkodzonego wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, pod³¹czenie wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, aby
mog³o mierzyæ iloæ wody lub cieków
3. W razie stwierdzenia poboru wody lub odprowadzania cieków bez zawarcia umowy jak równie¿ przy celowo uszkodzonych b¹d pominiêtych wodomierzach
lub urz¹dzeniach pomiarowych MPWiK:
a) nak³ada rycza³towe odszkodowania za nielegalne korzystanie z us³ug w wysokoci 3.000 m3 wody lub
3.000 m3 cieków, b¹d ³¹cznie
b) obci¹¿a op³at¹ za likwidacjê pod³¹czenia
4. Za wprowadzenie cieków przekraczaj¹cych okrelone normy, MPWiK nak³ada kary  op³aty dodatkowe
ustalone w umowach z ODBIORCAMI a w przypadku
nielegalnego wprowadzenia takich cieków nak³ada rycza³towe odszkodowanie w wysokoci 5.000 m3 cieków.

5. W przypadku odciêcia dostawy wody, MPWiK równoczenie udostêpnia odp³atnie zastêpczy punkt poboru
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje, w sposób zwyczajowo przyjêty, o mo¿liwociach
korzystania z tego punktu.
6. O zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie
udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody,
MPWiK zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d miasta Lêborka oraz ODBIORCÊ, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem.
7. Rozpatrywanie sporów powsta³ych na skutek odciêcia
dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego nale¿y do kompetencji s¹du powszechnego.
Za³¹cznik nr 2
Za³¹cznik do umowy na odprowadzanie
cieków okrelaj¹cy dopuszczalne stê¿enia
wskaników zanieczyszczeñ w ciekach
odprowadzanych do kanalizacji miejskiej
1. cieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny
odpowiadaæ nastêpuj¹cym warunkom:
a) nie mog¹ zawieraæ du¿ych odpadów sta³ych,
b) nie mog¹ zawieraæ substancji ³atwopalnych i wybuchowych,
c) nie mog¹ zawieraæ substancji truj¹cych oraz wydzielaj¹cych toksyczne pary lub gazy,
d) nie mog¹ zawieraæ wód opadowych.
2. Nie spe³nienie warunków podanych w pkt 1 upowa¿nia MPWiK do natychmiastowego zablokowania wylotu kanalizacji, po uprzednim zawiadomieniu Us³ugobiorcy.
3. Stê¿enia zanieczyszczeñ w ciekach nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych wartoci umownych podanych
w poni¿szych tabelach.
Tabela nr 1
Lp.

Wskanik

Dopuszczalne
stê¿enie

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.
Suma metali ciê¿kich
O³ów (Pb)
Rtêæ (Hg)
Mied (Cu)
Kadm( Cd)
Cynk (Zn)
Arsen (As)
Chrom ogólny (Cr)
Nikiel (Ni)
Srebro (Ag)

3.
3
3,0 mg/dm
3
0,5 mgPb/dm
3
0,02 mgHg/dm
3
0,5 mgCu/dm
3
0,1 mgCd/dm
3
2,0 mgZn/dm
3
0,2 mgAs/dm
3
0,5 mgCr/dm
3
0,5 mgNi/dm
3
0,2 mgAg/dm

Tabela nr 2
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Wskanik
3
ChZT met. Mn
BZT5
ChZT met. Cr
Ekstrakt naftowy
Substancje ropopochodne
Substancje rozpuszczone
Zawiesina ³atwo opadaj¹ca
Zawiesina ogólna

Dopuszczalne
stê¿enie
4
3
300 mgO2/dm
3
350 mgO2/dm
3
600 mgO2/dm
3
50 mg/dm
3
15 mg/dm
3
2000 mg/dm
3
3
50 cm /dm
3
330 mg/dm
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12
13
14

Cyjanki wolne
Fenole lotne
Chlor wolny
Azot ogólny
Azot amonowy
Fosfor ogólny

15
16
17
18

Chlorki
Siarczany
3
Temperatura (za ka¿dy m )
3
Wartoæ pH (za ka¿dy m )

9
10
11

0,1 mg/dm
3
0,5 mg/dm
3
1 mgCl2/dm
3
50 mgN/dm
30 mgN3
NH4/dm
3
7 mgP/dm
3
1000 mgCl/dm
3
500 mgSO4/dm
0
35 C
6,5 - 9,0

Za³¹cznik nr 3
Dopuszczalne stê¿enia wskaników
zanieczyszczeñ w komunalnych nieczystociach
p³ynnych dowo¿onych wozami asenizacyjnymi
do punktu zlewnego na gp
1. Komunalne nieczystoci p³ynne dowo¿one przez DOSTAWCÊ do punktu zlewnego nie mog¹ zawieraæ:
 du¿ych odpadów sta³ych,
 substancji samozapalnych, których pkt zap³onu wynosi mniej ni¿ 85oC,
 substancji wybuchowych i toksycznych,
 odchodów zwierzêcych,
 zanieczyszczeñ z ³apaczy t³uszczu, osadników i separatorów zwi¹zków ropopochodnych.
2. Stwierdzenie przez ODBIORCÊ, ¿e dowiezione do punktu zlewnego komunalne nieczystoci p³ynne nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w ust. 1 upowa¿nia go
do odmowy odbioru nieczystoci od DOSTAWCY przez
okres dwóch miesiêcy.
3. Pozosta³e stê¿enia zanieczyszczeñ w komunalnych nieczystoci p³ynnych musz¹ byæ ni¿sze od wartoci okrelonych w poni¿szej tabeli:
Tabela nr 1
Wskanik
Substancje ekstrahuj¹ce siê
eterem naftowym (t³uszcze)
Substancje ropopochodne
CHZT
azot amonowy
Cyjanki wolne
Fenole lotne
Chlor wolny
O³ów
Rtêæ
Mied
Kadm
Cynk
Arsen
Chrom
Nikiel
Suma metali ciê¿kich

Dopuszczalne stê¿enie
3

50,0 mg/dm
3
15,0 mg/dm
3
2000 mgO2/dm
3
150 mgNH4/dm
3

0,1 mg/dm
3
0,5 mg/dm
3
1,0mgCl2/dm
3
0,8 mgPb/dm
3
0,05mgHg/dm
3
1,0 mgCu/dm
3
0,1 mgCd/dm
3
3,0 mgZn/dm
3
0,3 mgAs/dm
3
0,8 mgCr/dm
3
0,6 mgNi/dm
3
4,0 mg/dm
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POROZUMIENIE
POWIATU WEJHEROWSKIEGO
oraz
GMINY RUMIA
z dnia 3 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ce porozumienie Starosty Wejherowskiego
oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 wrzenia 2000 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2000 r. Nr 84, poz.548) zmienionego porozumieniem tych organów z dnia 26 padziernika 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 104, poz. 2105).
Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 8
ust. 2a oraz art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami)
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 1817), uchwa³y Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi
z dnia 1 wrzenia 2000 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia zmienionego porozumieniem z dnia 26 padziernika
2001 r., w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr II/IV/49/03 Rady Powiatu
Wejherowskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
zmiany Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz
Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 wrzenia 2000 r. w sprawie
powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu
dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez
organy Gminy Rumia zmienionego porozumieniem z dnia
26 padziernika 2001 r.
W Porozumieniu stron wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
§1
1. W § 1 pkt. I. 2. otrzymuje brzmienie:
I.2. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o samodzielnoci lokali (art. 2 ).
W § 1 dopisuje siê pkt. I.3. w brzmieniu:
I.3. Wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817),
 wydawanie zawiadczeñ potwierdzaj¹cych powierzchniê u¿ytkow¹ do celów dodatków
mieszkaniowych ( § 5 ust. 2).
2. Dotychczasowy pkt. IV otrzymuje brzmienie:
IV. Z zakresu prawa wodnego:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) :
a) wydawanie decyzji o ustaleniu linii brzegu
(art. 15 ust. 2 pkt 3),
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b) ustalanie w drodze decyzji szczegó³owych zakresów i
terminów wykonywania obowi¹zku utrzymania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych dla w³acicieli gruntów na których te urz¹dzenia s¹ zlokalizowane (art. 77 ust. 2),
c) wydawanie decyzji w sprawie usuniêcia drzew lub krzewów z wa³ów przeciwpowodziowych (art. 85 ust. 4),
d) wydawanie decyzji o przywróceniu wa³ów przeciwpowodziowych i terenów przyleg³ych do stanu poprzedniego w przypadku wykonania na nich robót, które
mog¹ utrudniaæ ochronê przeciwpowodziow¹ (art. 86
ust. 1)
e) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu statutu spó³ki wodnej (art. 165 ust. 3 ),
f) wydawania decyzji na wniosek spó³ki wodnej o w³¹czeniu zak³adu do spó³ki je¿eli jest to uzasadnione celami, dla których spó³ka zosta³a utworzona (art. 168),
g) sprawowanie nadzoru i kontroli nad dzia³alnoci¹ spó³ki
wodnej (art. 178),
h) orzekania w drodze decyzji o niewa¿noci uchwa³ spó³ki
wodnej je¿eli s¹ sprzeczne z prawem lub statutem spó³ki (art. 179 ust. 2),

i) rozwi¹zanie zarz¹du spó³ki w przypadkach powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa lub statutu spó³ki przez
zarz¹d (art. 180),
j) wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu spó³ki wodnej je¿eli
spó³ka narusza statut lub prawo oraz je¿eli liczba cz³onków spó³ki jest mniejsza ni¿ 3 osoby (art. 181 ust. 2),
k) wyznaczenie likwidatora w drodze decyzji w przypadku rozwi¹zania spó³ki (art. 182 ust. 3),
l) sk³adanie wniosku o wykrelenie spó³ki wodnej z katastru wodnego ( art. 184 ).
§2
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§3
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
J. Reszke

Burmistrz Miasta Rumi
E. Rogala-Koñczak
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