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245
UCHWA£A Nr XLI/299/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.zm.) po wys³uchaniu opinii
Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Bytowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Miejskiego z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2001, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody
plan
32.704.583 z³
wykonanie
32.609.253 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone
1.845.856 z³
wykonanie
1.844.591 z³
2. Wydatki plan
35.593.226 z³
wykonanie
34.797.972 z³

w tym:
wydatki na zadania zlecone
plan
1.845.856 z³
wykonanie
1.844.591 z³
3. Rok 2001 zamkn¹³ siê niedoborem bud¿etowym w
wysokoci 2.188.719 z³ na planowany 2.888.643 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

246
UCHWA£A Nr XXXI/196/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 2 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Konarzynach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 246
§1

1. Uchwala siê Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Konarzynach.
2. Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Konarzynach uchwalony uchwa³¹ Nr XV/91/96 Rady
Gminy w Konarzynach z dnia 28 marca 1996 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/196/2002
Rady Gminy Konarzyny
z dnia 2 wrzenia 2002 r.
STATUT
Gminnego Orodka Pomocy Spotecznej w Konarzynach
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Konarzynach
zwany dalej Orodkiem utworzony zosta³ Uchwa³¹ Nr
IIl/12/90 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 lipca 1990 r.
w sprawie powo³ania Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Konarzynach.
§2
Terenem dzia³ania Orodka jest Gmina Konarzyny. Siedzib¹ Orodka jest miejscowoæ Konarzyny, ul. Szkolna 7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

pielêgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 102 poz. 651, z pón. zm.),
4) Uchwa³y, o której mowa w paragrafie 1 Statutu,
5) Uchwa³y Rady Gminy w Konarzynach w sprawie upowa¿nieñ do wydawania decyzji administracyjnych,
6) Niniejszego Statutu.
§6
Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treci:
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
89-607 KONARZYNY ul. Szkolna 7
tel. (0-59) 82311-04
Rozdzia³ II
Zadania Orodka
§7
Orodek realizuje zadania zlecane gminie i zadania w³asne gminy, zgodnie z zasadami i w zakresie okrelonym
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, ustaw¹ o ochronie zdrowia psychicznego, ustaw¹ o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych.
§8
Zadania Orodka w zakresie pomocy spo³ecznej obejmuj¹ w szczególnoci:
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej.
2. Analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie
na wiadczenia pomocy spo³ecznej.
3. Pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin.
4. Przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
wiadczeñ.
5. Pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodow¹ skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom we
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.
§9

Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ i bud¿etow¹ Gminy Konarzyny.

W celu realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
Orodek wspó³pracuje z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim i innymi Kocio³ami, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§4

§ 10

Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka s¹ rodki finansowe z bud¿etu gminy  na realizacjê zadañ w³asnych
gminy oraz rodki finansowe z bud¿etu centralnego na
realizacjê zadañ zleconych, ujête w planie finansowym
jednostki.

1. Orodek mo¿e wytaczaæ na rzecz Obywateli powództwo o roszczenie alimentacyjne.
2. Orodek mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolnoci do pracy i stopnia niepe³nosprawnoci do organów okrelonych odrêbnymi przepisami.

§5

Rozdzia³ III
Organizacja Orodka

§3

Orodek dzia³a na podstawie:
1) Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (DzU. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy,
2) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.),
3) Ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi³kach rodzinnych,

§ 11
1. Na czele Orodka stoi Kierownik, który kieruje jego
dzia³alnoci¹ jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Kierownika Orodka wy³onionego w drodze konkursu
powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 246, 247, 248
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3. Do dokonywania czynnoci prowadzonych w imieniu
Orodka upowa¿niony jest Kierownik w granicach
udzielonego mu przez Zarz¹d Gminy pe³nomocnictwa.
4. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Gminy roczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka.
5. Tryb pracy okrela Regulamin Organizacyjny Orodka
zatwierdzony przez Zarz¹d Gminy.
Rozdzia³ IV
Mienie Orodka
§ 12

248
UCHWA£A Nr XXXI/233/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

1. Mienie Orodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje siê postanowienia ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón.zm.).
2. Orodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronê i nale¿yte wykorzystanie.

W uchwale Nr VII/66/99 Rady Gminy Sztutowo z dnia
23 wrzenia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sztutowo wprowadza siê za³¹cznik Nr 4  Regulamin
Kontroli Wewnêtrznej.

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

§ 13

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin

1. Statut nadaje Rada Gminy.
2. Zmiana Statutu nastêpuje w formie przewidzianej dla
jego przyjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

247

REGULAMIN KONTROLI WEWNÊTRZNEJ

UCHWA£A NrXXXI/285/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 wrzenia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowoci
Jezierzyce Osiedle.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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) Rada Gminy
S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
w miejscowoci Jezierzyce Osiedle po³o¿onej na terenie gminy S³upsk wprowadza siê nazwy ulic: Szkolna,
Klonowa, Ogrodowa, Parkowa, Kolejowa, S³upska, Sportowa, Olimpijska, G³ówna zgodnie z za³¹cznikiem graficznym*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXI/233/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 wrzenia 2002 r.

§1
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do gminnych
jednostek organizacyjnych
§2
Do przeprowadzenia kontroli upowa¿nione s¹:
1) Zarz¹d Gminy  w zakresie dzia³alnoci kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych,
2) Komisja Rewizyjna  w zakresie okrelonym przepisami § 46  § 55 Statutu Gminy Sztutowo,
3) Sekretarz Gminy  w zakresie dzia³alnoci Urzêdu Gminy,
4) Kierownicy Referatów  Referatów zakresie dzia³alnoci referatu.
§3
Kontrola wewnêtrzna mo¿e obejmowaæ kontrolê legalnoci, terminowoci, kontrolê merytoryczn¹ i kontrolê
formaln¹ a nadto kontrolê ca³ego stanowiska pracy albo
spraw indywidualnych.
§4
1. Kontrolê przeprowadza siê zgodnie z rocznym planem
kontroli, który ma charakter informacji niejawnej.
2. Roczny plan kontroli winien byæ zatwierdzony przez:
1) Radê Gminy w zakresie kontroli przeprowadzonych
przez Komisjê Rewizyjn¹,
2) Zarz¹d Gminy w zakresie kontroli przeprowadzonych
przez cz³onków Zarz¹du Gminy,
3) Wójta Gminy w zakresie kontroli przeprowadzonych
przez Sekretarza Gminy.

 933 

Poz. 248, 249, 250

3. O podjêciu kontroli tj. dacie i zakresie powiadamia siê
kierownika jednostki kontrolowanej na siedem dni
przed rozpoczêciem kontroli.
§5
Cz³onek zespo³u kontrolnego podlega wy³¹czeniu z
udzia³u w kontroli je¿eli zachodz¹ okolicznoci okrelone
w art. 24 KPA.
§6
Zespó³ kontroluj¹cy ma prawo:
1) wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du w dokumenty,
3) wezwanie pracowników jednostki kontrolowanej
do z³o¿enia wyjanieñ,
4) sporz¹dzanie zestawieñ, odpisów i kopii dokumentów
jednostki kontrolowanej.
§7
Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ
porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§8
1. Z przeprowadzonej kontroli zespó³ kontrolny sporz¹dza protokó³ w terminie 7 dni od daty przeprowadzonej kontroli.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, imiê
i nazwisko kierownika oraz osób udzielaj¹cych wyjanieñ,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych oraz datê
upowa¿nienia do kontroli,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleñ zawarte w aktach kontroli, w tym stwierdzonych
albo nie stwierdzonych nieprawid³owoci,
6) informacjê o prawie, sposobie i formie zg³aszania
zastrze¿eñ co do ustaleñ zawartych w protokóle oraz
o prawie odmowy podpisania protokó³u a tak¿e
o prawie z³o¿enia wyjanieñ,
7) omówienie poprawek i skreleñ,
8) informacjê o dorêczeniu egzemplarza protokó³u kierownikowi jednostki kontrolowanej,
9) adnotacja o dokonaniu wpisu do ksi¹¿ki ewidencji
kontroli,
10) podpisy zespo³u kontroluj¹cego i kierownika jednostki oraz ich parafy na ka¿dej stronie protokó³u.
§9
1. Kierownik kontrolowanej jednostki zapoznaje siê z protokó³em, co potwierdza siê na protokóle stosowna
adnotacj¹ z podpisem kierownika.
2. Kierownik jednostki ma prawo zg³oszenia do protokó³u uwag, co do jego treci oraz przebiegu kontroli w
terminie 7 dni od zapoznania siê z protokó³em jak równie¿ mo¿e odmówiæ podpisania protokó³u kontroli,
sk³adaj¹c w terminie 7 dni od dnia otrzymania, pisemne wyjanienie tej odmowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zastrze¿enie kierownika jednostki zobowi¹zuje kontroluj¹cych do zbadania spraw objêtych zastrze¿eniem
i przed³o¿enia jej na posiedzeniu organu opisanego w
§ 2 oraz uzupe³nienie protokó³u z kontroli i do ponownego przed³o¿enia do podpisu kierownikowi jednostki
kontrolowanej.
Odmowa podpisania protokó³u nie stanowi przeszkody do wszczêcia postêpowania pokontrolnego.
3. Na podstawie protokó³u organ okrelony w § 2 kieruje
do jednostki kontrolowanej wyst¹pienie, które zawiera wnioski pokontrolne i zalecenia.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne jest zobowi¹zany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyst¹pienia
zawiadomiæ jednostkê kontroluj¹c¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ.
§ 10
Jednostka kontroluj¹ca powinna przeprowadziæ w kontrolowanej jednostce rekontrolê, w celu sprawdzenia
wykonania wniosków pokontrolnych i zaleceñ.

249
UCHWA£A Nr XXXV/221/02
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie zasad i formy prowadzenia gospodarki komunalnej.
Na podstawie art. 3 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z pón.zm.) Rada Gminy Sadlinki uchwala,
co nastêpuje:
§1
Gmina Sadlinki bêdzie powierzaæ wykonanie zadañ z
zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej, w drodze umowy na
zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Sadlinkach.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

250
UCHWA£A Nr XXXV/224/02
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty na
sprzeda¿ nieruchomoci gruntowych na rzecz u¿ytkowników wieczystych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 250, 251, 252
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Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543) uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci 95% ceny gruntu przy sprzeda¿y nieruchomoci gruntowej bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym na rzecz kocio³ów, maj¹cym uregulowane stosunki z pañstwem, na
cele dzia³alnoci sakralnej.

252
UCHWA£A Nr XLIII/446/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdañski.

Postanowienia niniejszej uchwa³y obowi¹zuj¹ do dnia
31 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala,
co nastêpuje:

§3

§1

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Sadlinki.

Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdañski, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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UCHWA£A Nr XXXV/225/02
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Sadlinkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. z pón. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. Nr 64 poz. 414
z 1998 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany w § 5 statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Sadlinkach poprzez dodanie w
podpunkcie 5 w brzmieniu wyrazów:
w tym prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a podlega og³oszeniu równie¿ na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLIII/446/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji STAR-WiK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie Gd. na terenie miasta Starogard Gd. zwane dalej Przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu

 935 

Poz. 252

jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy oraz gmina w przypadkach wymienionych
w art. 22 ustawy, zwanych dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du Miasta w Starogardzie Gd. z dnia
6.08.2002; znak pkt 8.
§4
Dostarczanie wody oraz odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê
lub odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹, poza przypadkami wymienionymi w artykule 22 ustawy.
Przypis !!! *§ 3 nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej prowadz¹cych dzia³alnoæ na terenie gminy na zasadach
okrelonych w ustawie (art. 16 ust 3 ustawy)
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera 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 Przedsiêbiorstwem,
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. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
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2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. l, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informowania zarz¹du gminy (miasta) o jakoci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

§6

§ 11

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.

W razie d³u¿szej ni¿ 8 godzin przerwy w dostawie wody
Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
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poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.

skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 13

§ 22

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za
wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania
oraz wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 14
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 15
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych 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.
§ 16
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 17
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê rednie
zu¿ycie z ostatnich 3 miesiêcy przed awari¹.
§ 18
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 Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
§ 19
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz

§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez l rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 24
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen
i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 25
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do 21. dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 14 dni
od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
5. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym
z Odbiorc¹
§ 26
Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 27
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
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instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿¹ eksploatatora instalacji.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 28
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 29
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 30
Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
3 dni.
§ 31
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w umowie.
§ 32
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 34
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6
ustawy.
§ 35
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prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza
g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 38
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§ 39
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 40
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 41
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§ 42
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 43
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 44
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 45

Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 36

§ 46

Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.

Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eli-

§ 37
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
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minuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego ub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 47
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
XLIII/446/2002 z dnia 30 wrzenia 2002 r.Rady Miasta w
Starogardzie Gd. i obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 48
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
§ 49
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ug.
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UCHWA£A Nr 335/XXXVI/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2002 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.Nr 72, poz. 747 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Somonino w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 335/XXXVI/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 9 padziernika 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Spis treci
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne.
ROZDZIA£ II Warunki przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ III Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów.
ROZDZIA£ IV Obowi¹zki Us³ugodawcy.
ROZDZIA£ V Obowi¹zki Us³ugobiorcy
ROZDZIA£ VI Sposób rozliczeñ
ROZDZIA£ VII Prawa Us³ugobiorcy
ROZDZIA£ VIII Prawa Us³ugodawcy.
ROZDZIA£ IX Postanowienia koñcowe.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Gminny Zak³ad Remontowo  Us³ugowy w Somoninie
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Gminnego Zak³adu Remontowo  Us³ugowego w Somoninie polegaj¹ca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Gminnego Zak³adu Remontowo  Us³ugowego w Somoninie polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia  ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Gminny Zak³ad Remontowo  Us³ugowy w Somoninie
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
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§4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywaæ siê bêdzie tylko i wy³¹cznie na podstawie umowy o
zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹ a Us³ugobiorc¹.
ROZDZIA£ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
Us³ugodawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci, je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
§6
W przypadku gdy nieruchomoæ Us³ugobiorcy usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie realizacji
przy³¹cza, plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹
wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo  kanalizacyjne w najbli¿szym okresie czasu, Us³ugobiorca mo¿e je
wybudowaæ na w³asny koszt, po wczeniejszym uzgodnieniu w umowie o przy³¹czenie z Us³ugodawc¹, warunków technicznych oraz warunków ich odp³atnego przekazania Gminie lub Us³ugodawcy.
§7
Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, ustalonych
przez Gminê Somonino w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji.
§8
Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej na odcinku ³¹cz¹cym
wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci
Us³ugobiorcy z pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku, od granic nieruchomoci, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
§9
Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Us³ugodawca, a urz¹dzenia pomiarowego Us³ugobiorca.
§ 10
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami technicznymi
§ 11
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wyst¹piæ osoba posiadaj¹ca tytu³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma byæ
przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków technicznych przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 okrela za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
§ 12
Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 13
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsce i sposób przy³¹czenia instalacji Us³ugobiorcy do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,,
b) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,
c) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
§ 14
Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano  monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbioru koñcowego,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) termin zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych oraz
przeprowadzenia prób i odbiorów koñcowych przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 15
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
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potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzór
okreli Us³ugodawca.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
§ 16
Dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzenie cieków zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
§ 17
Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem.
§ 18
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane
s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z
osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub
niezabudowanej o uregulowanym b¹d nieuregulowanym
stanie prawnym
§ 19
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 20
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w § 19, Us³ugodawca zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli ³¹cznie
spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
2) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
3) 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,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokali bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
§ 21
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoci jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 22
Umowa o której mowa w § 16 zawiera postanowienia
dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 23
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 24
1. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne zosta³o
wykonane niezgodnie z przepisami prawa.
b) Us³ugobiorca nie uici³ op³aty za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
c) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
d) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór lub nielegalne
odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo
pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych.
2. Us³ugodawca, który odci¹³ dostawê wody, jest obowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Us³ugodawca, o zamiarze odciêcia dostawy wody lub
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d gminy oraz odbiorcê us³ug co najmniej
na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 25
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem oraz odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 26
1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
2. Us³ugodawca informuje Zarz¹d Gminy o jakoci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
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§ 27

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24ery godziny, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt
poboru wody i informuje Us³ugobiorcê o jej lokalizacji.
§ 28
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 29
1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.
§ 30
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorcê o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 31
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków: udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorcy nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
ROZDZIA£ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 32
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 33
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia w którym s¹
one zamontowane.
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2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w ust. 1.
§ 34
Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby lub jej uszkodzeniu.
§ 35
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zmianach parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych
nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 36
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzeniach zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 37
Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 38
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 39
Us³ugobiorca zobowi¹zuje siê do racjonalnego gospodarowania wod¹ i zu¿ywania jej zgodnie z przeznaczeniem.
§ 40
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³ócenia funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celu okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ VI
Sposób rozliczeñ
§ 41
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
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§ 42
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 43
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 44
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹.
§ 45
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloæ wody dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych
róde³.
§ 46
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadku, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê
i na koszt Us³ugobiorcy.
§ 47
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez Us³ugobiorcê reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 48
Przy rozliczaniu z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

ROZDZIAL VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 52
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 53
Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych cenach.
§ 54
Us³ugobiorca ma prawo ¿¹dania upustu w przypadku
dostawy wody o obni¿onej jakoci do 10% mniej stawki
obowi¹zuj¹cej.
§ 55
Potencjalni odbiorcy mog¹ uzyskaæ informacje na temat dostêpnoci do us³ug wodoci¹gowo kanalizacyjnych:
a) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
 w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 w regulamin wiadczenia us³ug,
b) u Us³ugodawcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:
 wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
 w plany inwestycyjne,
 w regulamin wiadczenia us³ug.
§ 56
1. Us³ugobiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego Us³ugobiorcê w siedzibie Us³ugodawcy lub listem poleconym
i rozpatrywane s¹ przez Us³ugodawcê.
3. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 57

§ 50

Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³ania wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.

1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.

ROZDZIA£ VIII
Prawa Us³ugodawcy

§ 51

§ 58

§ 49
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.

Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
Us³ugodawca obci¹¿a Gmin¹ Somonino na podstawie
cen i stawek ustalonych w taryfie.

Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 59
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wniosko-
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dawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 16  20 niniejszego Regulaminu.
§ 60
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 61
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 62
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenia w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e lub
czasowe pisemne upowa¿nienia, które z dowodem
osobistym nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.
§ 63
1. Us³ugodawca ma prawo bez odpowiedzialnoci odszkodowawczej do przerwania dostawy wody spowodowanej:
a) brakiem wody na ujêciu lub awari¹,
b) niezawinionym przez Us³ugodawcê, niebezpiecznym
dla zdrowia, zanieczyszczeniem wody na ujêciu,
c) potrzeb¹ w razie po¿aru zwiêkszenia dostaw wody
do hydrantów przeciwpo¿arowych,
d) koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
e) uszkodzeniem instalacji Us³ugobiorcy,
f) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych.
2. Us³ugodawca ma prawo bez odpowiedzialnoci odszkodowawczej do przerw w odbiorze cieków spowodowanych:
a) awari¹,
b) koniecznoci¹ przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
c) uszkodzeniem instalacji Us³ugobiorcy,
d) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) uszkodzeniami spowodowanymi wy¿szymi si³ami
(np. gwa³towne i obfite opady deszczu)
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 1 i 2, Us³ugodawca
niezw³ocznie informuje Us³ugobiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, (og³oszenia, telefon do so³tysów).
§ 64
Us³ugodawca ma prawo ¿¹dania op³aty za dokonanie
odbioru przy³¹cza wodoci¹gowego, kanalizacyjnego,
oplombowania nowego urz¹dzenia pomiarowego jak
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równie¿ za dokonanie ponownego oplombowania wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, których oplombowania zosta³o naruszone w wyniku niedope³nienia
przez Us³ugobiorcê obowi¹zków okrelonych w § 33 Regulaminu. Wysokoæ op³aty ustala Us³ugodawca.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 65
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
............ z dnia .............. Rady Gminy Somonino i obowi¹zuje od dnia ................... .
§ 66
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2002 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 67
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

254
UCHWA£A Nr II/9/02
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatu Tczewskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Powiatu Tczewskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Powiatu Tczewskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr III/10/98 Rady Powiatu Tczewskiego z
dnia 15 grudnia 1998 r., zmienionym uchwa³ami Rady
Powiatu w Tczewie Nr IX/44/99 z dnia 4 listopada 1999 r.
i Nr XXV/147/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r., wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 7 otrzymuje brzmienie:
Organami powiatu s¹:
1) Rada Powiatu Tczewskiego zwana dalej Rad¹ Powiatu,
2) Zarz¹d Powiatu Tczewskiego zwany dalej Zarz¹dem
Powiatu.
2. W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
W sk³ad Rady Powiatu wchodzi 23 radnych.
3. W § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rada Powiatu wybiera Zarz¹d w liczbie czterech osób,
w tym starostê i wicestarostê, w ci¹gu 3 miesiêcy od
dnia og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy
organ wyborczy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ackerman

255
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ taxi.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371
z pón. zm.) uchwala, co nastêpuje:
§1

w Lêborku z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie zmiany statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lêborku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
STATUT

Okrela siê limit 10 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹ taxi na rok kalendarzowy 2003 r. ponad liczbê licencji udzielonych w wyniku
realizacji wniosków sk³adanych na podstawie art. 103 ust.
2 ustawy o transporcie drogowym.

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Lêborku

§2

Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku zwana dalej
Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.),
 postanowieñ niniejszego statutu.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Borzyszkowski
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UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Lêborku
Na podstawie art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z
pón. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 12 poz. 123) oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lêborku, o treci jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2

Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne
§1

§2
1. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, dzia³aj¹ca w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Burmisrza Miasta Lêborka pod
Nr XXVI/307/93 z dnia 10 lutego 1993 r. i posiada osobowoæ prawn¹.
§3
1. Terenem dzia³ania Biblioteki jest Gmina Miasto Lêbork.
2. Siedzib¹ Biblioteki jest miasto Lêbork.
§4
Biblioteka u¿ywa okr¹g³ej pieczêci zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku napis z nazw¹ Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku.
Rozdzia³ II  Cele i zadania
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.

Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa, upowszechnianiu wiedzy oraz
rozwojowi kultury.

§3

§6

Traci moc uchwa³a Nr XXXII/304/2000 r. Rady Miejskiej

1. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
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1) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu,
2) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu, oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych,
3) prowadznie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej, popularyzacji ksi¹¿ek i czytelnictwa,
4) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepe³nosprawnym, organizowanie obs³ugi bibliotecznej w szpitalch i domach pomocy spo³ecznej,
5) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i owiatowo  wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa,
6) sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, do których nale¿¹:
 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 w Lêborku,
przy ul. T. Kociuszki 14,
 Punkt biblioteczny  Przedszkole Nr 9 w Lêborku,
przy ul. Mireckiego 9,
 Punkt biblioteczny  rodowiskowy Dom Samopomocy w Lêborku, ul. Kossaka 84,
 Punkt biblioteczny  Klub Przyjañ w Lêborku,
ul. Czo³gistów 6a.
Udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Biblioteka mo¿e podejmowaæ równie¿ inne dzia³ania
wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
Rozdzia³ III  Organizacja
§7
1. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Biblioteki i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Lêborka.
2. Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ, zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem, ko³a przyjació³ Biblioteki.
Rozdzia³ IV  Nadzór i zarz¹dzanie
§8
1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Burmistrz
Miasta Lêborka.
2. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§9
1. Biblioteka zarz¹dzana jest przez dyrektora, którego
powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miasta Lêborka.
§ 10
1. Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
c) zarz¹dzanie maj¹tkiem Biblioteki,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki, jak
równie¿ pracowników i kierowników filii oraz punktów bibliotecznych,
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e) zatwierdzanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego Biblioteki,
f) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci Biblioteki.
§ 11
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej, oraz obs³ugi. W miarê potrzeby w Bibliotece mog¹ byæ zatrudnieni specjalici z innych dziedzin zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji, okrelone w odrêbnych przepisach.
§ 12
Biblioteka mo¿e prowadziæ wypo¿yczalnie, czytelnie,
oddzia³y dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne
oraz inne formy udostêpniania zbiorów bibliotecznych,
po uzyskaniu uprzedniej zgody Burmistrza Miasta Lêborka.
Rozdzia³ V  Gospodarka finansowa
§ 13
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.
2. Biblioteka otrzymuje dotacjê z bud¿etu Gminy Miasta
Lêbork.
3. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci z uzyskanych przychodów.
§ 14
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem
wysokoci dotacji z bud¿etu Gminy.
Rozdzia³ VI  Postanowienia koñcowe
§ 15
1. Przekszta³cenia, podzia³u lub likwidacji Biblioteki mo¿e
dokonaæ Rada Miejska w Lêborku na warunkach i w
trybie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Wszelkie zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego nadania.

257
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lêborku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 46 ust. 1a  3 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64
poz. 414 z 1998 r. z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje sie statut Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lêborku, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
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Traci moc uchwa³a Nr XLV/475/2001 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lêborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. Nr 67, poz. 800).

zbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin, które w³asnym staraniem nie s¹ w stanie pokonaæ trudnoci oraz
umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka.
2. Orodek powinien w miarê mo¿liwoci doprowadziæ
do ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze rodowiskiem, jak równie¿ zapobiegaæ powstawaniu nowych problemów spo³ecznych rodz¹cych
zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spo³ecznej.

§4

§6

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

Do zadañ Orodka nale¿¹ w szczególnoci:
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej.
2. Analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej.
3. Przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
wiadczeñ.
4. Pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako dzia³alnoæ zawodowa,
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w
spo³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
STATUT
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Lêborku
Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne
§1
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Lêborku, zwany dalej Orodkiem dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 r. z pón. zm.),
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.),
 uchwa³y Nr XIII/60/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia
15 marca 1990 r. w sprawie powo³ania Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Lêborku,
 niniejszego statutu.
§2
Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Miasto Lêbork.
§3
1. Orodek obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ obszar Gminy
Miasto Lêbork.
2. Siedzib¹ Orodka jest miasto Lêbork.
Rozdzia³ II  Cele i zadania
§4
Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ utworzon¹ w celu
realizacji zadañ pomocy spo³ecznej zleconych Gminie i zadañ w³asnych z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanych przez Gminê.
§5
1. Celem orodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie nie-

§7
Zadania w³asne z zakresu pomocy spo³ecznej, realizowane przez gminê to:
1. Prowadzenie Orodków Wsparcia o zasiêgu lokalnym
oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki.
2. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych celowych.
3. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
4. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie oraz przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków
i po¿yczek na ten cel.
5. Inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce
z rozeznanych potrzeb.
Zadania w³asne z zakresu pomocy spo³ecznej o charakterze obowi¹zkowym, realizowane przez gminê to:
1. Udzielenie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci, tak¿e organizowanie mieszkañ chronionych.
3. wiadczenie us³ug opiekuñczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
4. Udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków na
wiadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych
osób nie maj¹cych dochodu i mo¿liwoci ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
5. Udzielanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzeñ losowych.
6. Praca socjalna.
7. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
§8
Zadania zlecone gminie, finansowane przez Wojewodê za porednictwem bud¿etu gminy to:
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1. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, renty socjalnej, przys³uguj¹cych dodatków do wiadczeñ.
2. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych.
3. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2, w art. 31 ust. 4a
oraz w art. 31b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29.11.1990 r.
o pomocy spo³ecznej.
4. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.
5. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej
lub ekologicznej.
6. Przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowego.
7. wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych,
przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego.
8. Organizowanie i prowadzenie rodowiskowych domów samopomocy.
9. Zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy
spo³ecznej b¹d innych ustaw, maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich rodków.
§9
Orodek Wspó³pracuje z organizacjami administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, stowarzyszeniami, fundacjami,
zwi¹zkami wyznaniowymi i innymi podmiotami aktywnymi w sferze pomocy spo³ecznej w celu realizacji zadañ z
zakresu pomocy spo³ecznej.
Rozdzia³ III  Organizacja
§ 10
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Orodka okrela regulamin organizacyjny, opracowany przez Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lêborka.
Rozdzia³ IV  Nadzór i zarz¹dzanie
§ 11
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka w zakresie zadañ
w³asnych sprawuje Gmina za w zakresie zadañ zleconych Wojewoda Pomorski w sposób wynikaj¹cy z odrêbnych przepisów.
§ 12
Nadzór bie¿¹cy nad prac¹ Orodka sprawuje Burmistrz
Miasta Lêborka.
§ 13
1. Orodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lêborka.
2. Kierownik jest pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
3. Do pracowników Orodka stosuje siê Kodeks pracy
oraz przepisy o pracownikach samorz¹dowych i socjalnych.
4. Decyzje administracyjne w sprawach objêtych dzia³alnoci¹ Orodka wydawane s¹ przez Kierownika Orodka lub inn¹ osobê na podstawie upowa¿nienia Rady
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Miejskiej w Lêborku zawartego w odrêbnych uchwa³ach.
Rozdzia³ V  Gospodarka finansowa
§ 14
1. Orodek pokrywa swoje wydatki bezporednio z bud¿etu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do
bud¿etu.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest roczny
plan dochodów i wydatków zatwierdzony w ramach
bud¿etu Gminy przez Radê Miejsk¹.
§ 15
Kierownik Orodka sk³ada Radzie Miejskiej w Lêborku
coroczne sprawozdania z dzia³alnoci Orodka oraz zg³asza potrzeby dotycz¹ce realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
Rozdzia³ VI  Postanowienia koñcowe
§ 16
Wszelkie zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.

258
UCHWA£A Nr VI/32/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2002 r.
PARK WIATROWY Nr 1 DUNINOWO-WODNICA
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku
Wiatrowego Nr 1 w miejscowociach Duninowo, Wodnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10,
26, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zm. z
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka, dzia³aj¹c w
nawi¹zaniu do rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania
energii ze róde³ odnawialnych. (Monitor Polski nr 25, poz.
365 z dnia 19 lipca 1999 r.) oraz uznaj¹c, ¿e u¿ytkowanie
odnawialnych róde³ energii umo¿liwia osi¹gniêcie korzyci ekologicznych, gospodarczych i spo³ecznych, ustala ni¿ej wymienione regulacje zmierzaj¹ce do wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych, uchwalaj¹c co
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r., og³oszonego w Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38 poz. 210 z
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30 listopada 1994 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
a) Przeznacza siê czêci dzia³ek nr 48/7; 54; 55; 211;
212; 218; 223; 225; 312; 313; 314; 315; 316 w obrêbie geodezyjnym Wodnica; czêci dzia³ek nr: 28/
3; 30; 35; 36; 38 w obrêbie geodezyjnym Duninowo PGR; czêci dzia³ek nr: 2/1; 223/1; 227; 228; 233
w obrêbie geodezyjnym Duninowo; czêci dzia³ek
nr: 139; 148; 197; w obrêbie Pêplino, o ³¹cznej powierzchni 11,70 ha dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury dla powstania i poprawnego funkcjonowania parku wiatrowego nr 1
pod nazw¹ DUNINOWO-WODNICA
b) Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu, z u¿ytkowania rolnego na nierolniczy, w miejscach lokalizacji urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych
dla prawid³owej eksploatacji parku wiatrowego.
Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene wy¿ej
wymienion¹ powierzchniê  tj. 11,70 ha gruntów
rolnych pochodzenia mineralnego w tym: 8,72 ha
RIII oraz 2,98 ha RIV dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury drogowej parku
wiatrowego wymienionego powy¿ej.
2. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany w zakresie
ustaleñ dotycz¹cych parku nr 1 za³¹cznikiem nr 1 do
uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ elementy narysowane na rysunku planu oraz opisane w oznaczeniach, w grupie ustaleñ obowi¹zuj¹cych dotycz¹ce w swej treci PARKU WIATROWEGO Nr 1.
Rozdzia³ II
Definicje i pojêcia

2.
3.

4.

§2
1. Definiuje siê pojêcia zwi¹zane z przedmiotem ustaleñ:
ilekroæ w ustaleniach przedmiotowej uchwa³y lub rysunku planu jest mowa o:
1) elektrowni wiatrowej  nale¿y przez to rozumieæ budowlê techniczn¹ wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
technicznymi oraz towarzysz¹c¹ im infrastruktur¹
techniczn¹, stanowi¹c¹ techniczne urz¹dzenie pr¹dotwórcze, przetwarzaj¹ce energiê mechaniczn¹
wiatru na energiê elektryczn¹, umieszczone na wie¿y stalowej o konstrukcji rurowej, pe³nociennej,
2) parku wiatrowym  nale¿y przez to rozumieæ po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze sob¹, elektrownie wiatrowe stanowi¹ce, wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
technicznymi, ca³ociowy zespó³ techniczny s³u¿¹cy produkcji energii elektrycznej,
3) izolinii dopuszczalnego ha³asu  nale¿y przez to rozumieæ liniê pokazan¹ na rysunku planu, ograniczaj¹c¹ obszar, na którym mo¿e wyst¹piæ przekroczenie ha³asu ponad dopuszczalny poziom 40 decybeli,
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie które jest dominuj¹ce na
terenie dla którego zosta³o ono ustalone.
Rozdzia³ III
Ustalenia podstawowe
§3
1. Wyznacza siê miejsca lokalizacji urz¹dzeñ technicznych

5.

6.

7.

8.

Poz. 258

niezbêdnych do powstania i prawid³owego funkcjonowania parku wiatrowego nr 1 DUNINOWO-WODNICA
zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
Ustala siê park wiatrowy przeznaczeniem podstawowym miejsc lokalizacji niezbêdnych urz¹dzeñ technicznych wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1-5
Za niezbêdne urz¹dzenia techniczne konieczne do powstania wymienionego parku wiatrowego uznaje siê:
1) trzydzieci szeæ elektrowni wiatrowych o nastêpuj¹cych parametrach technicznych: maksymalna rednica wirnika  80 m, maksymalna liczba ³opat  3,
maksymalna wysokoæ po³o¿enia osi wirnika  100
m, maksymalna moc nominalna urz¹dzenia  2MW,
maksymalna moc akustyczna urz¹dzenia  105 dB,
maksymalna ca³kowita wysokoæ konstrukcji urz¹dzenia w stanie wzniesionego mig³a wirnika  145 m,
2) stacjê transformatorow¹ 110/20kV (GPZ Wodnica)
zlokalizowan¹ na dzia³ce nr 148 obrêb Pêplino z
transformatorem o mocy maksymalnej 63 MVA bez
sta³ej obs³ugi wraz z fragmentem napowietrznej lub
kablowej sieci elektroenergetycznej ³¹cz¹cej stacjê
z istniej¹c¹, napowietrzn¹ linia 110 kV,
3) wewnêtrzn¹ sieæ kablow¹ do 20 kV SN ³¹cz¹c¹ poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹,
4) pasy komunikacji ko³owej o charakterze nietrwa³ym,
niezbêdne na czas budowy parku wiatrowego, dla
prawid³owej komunikacji ko³owej pomiêdzy istniej¹cymi drogami gruntowymi a miejscami lokalizacji
elektrowni wiatrowych.
Wyznacza siê miejsca lokalizacji trzydziestu szeciu
elektrowni wiatrowych na fragmentach dzia³ek nr 48/
7; 54; 55; 211; 218; 223; 225; 314; 316 w obrêbie geodezyjnym Wodnica; nr: 28/3; 30; 35; 36; w obrêbie
geodezyjnym Duninowo PGR; nr: 2/1; 223/1; 227; 233
w obrêbie geodezyjnym Duninowo; nr: 139; 148; 197
w obrêbie Pêplino, zgodnie z rysunkiem planu. Ustala
siê maksymaln¹ powierzchniê lokalizacji urz¹dzenia
wraz z fundamentem  1600m2 (0,16 ha).
Dozwala siê zmianê ustalonych rysunkiem planu miejsc
lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu dostosowania lokalizacji do faktycznego stanu w³asnoci, u¿ytkowania lub rzeczywistej, geologicznej nonoci gruntu,
pod warunkiem, ¿e odleg³oæ nowo ustalonej lokalizacji od ustalonej rysunkiem planu nie przekroczy 15 m
oraz, ¿e powierzchnia lokalizacji urz¹dzenia nie zostanie powiêkszona ponad 0,16 ha.
Wyznacza siê miejsce lokalizacji stacji transformatorowej (GPZ Wodnica) na dzia³ce nr 148 obrêb Pêplino,
zgodnie z rysunkiem planu. Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê dla lokalizacji  4000 m2 (0,40 ha).
Wyznacza siê w planie obszar terenów rolnych wolnych od zabudowy ograniczony izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB. Utrzymuje siê dla wskazanego terenu
u¿ytkowanie rolnicze jako przeznaczenie podstawowe,
zgodnie z ustaleniami zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka.
W obszarze wyznaczonym w § 3 ust. 7 obowi¹zuj¹
ponad to nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dozwala siê lokalizacjê wewnêtrznej sieci kablowej
SN ³¹cz¹cej poszczególne elektrownie wiatrowe ze
stacj¹ transformatorow¹ jako urz¹dzenia technicznego niezbêdnego do powstania parku wiatrowego
nr 1. Sieæ tê prowadziæ w istniej¹cych pasach dróg
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gruntowych, oraz w terenie rolnym bezporednio s¹siaduj¹cym z terenem lokalizacji elektrowni wiatrowej,
2) dozwala siê urz¹dzenie tymczasowych wewnêtrznych
dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych niezbêdnych dla prawid³owego procesu budowy parku wiatrowego (dowóz elementów elektrowni wiatrowej). Drogi te urz¹dzaæ w istniej¹cych pasach
dróg gruntowych wykorzystywanych rolniczo,
3) ustala siê zakaz budowy obiektów dla funkcji ze sta³ym przebywaniem ludzi, w tym równie¿ zabudowy zagrodowej w ramach siedliska rolniczego zwi¹zanego z
produkcj¹ rolnicz¹.
Rozdzia³ IV
Ustalenia dla parku wiatrowego
§4
1. Ustala siê, ¿e elektrownie wiatrowe zlokalizowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowej regulacji stanowi¹ jeden park wiatrowy dla którego obowi¹zuj¹ ni¿ej wymienione ustalenia:
1) konstrukcje wie¿y elektrowni wiatrowej wykonaæ
obowi¹zkowo z stalowej rury pe³nociennej,
2) w ramach parku nale¿y stosowaæ ni¿ej wymienion¹,
jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych:
a) zespó³ pr¹dotwórczy (tzw. gondola), wirnik oraz wie¿a  kolor jasnoszary lub bia³y jako kolor obowi¹zuj¹cy.
2. W ramach parku nale¿y stosowaæ jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych harmonizuj¹c¹ z otaczaj¹cym
krajobrazem oraz zmniejszaj¹c¹ ryzyko kolizji z przelatuj¹cymi ptakami.
3. Ustala siê bezwzglêdny zakaz wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nonika treci reklamowych z wyj¹tkiem oznaczeñ graficznych (logo) producenta urz¹dzeñ lub w³aciciela urz¹dzeñ.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§5
1. Ustala siê, ¿e funkcja parku wiatrowego, sposób jej
realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê
funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych
parametrów jakoci rodowiska w zakresie ha³asu poza
terenem ograniczonym izolini¹ dopuszczalnego ha³asu.
2. Ustala siê, ¿e funkcja parku wiatrowego, sposób jej
realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê
funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych
parametrów jakoci rodowiska w zakresie promieniowania niejonizuj¹cego, emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie komunikacji ko³owej
§6
1. Ustala siê obowi¹zek zapewnienie dojazdu na czas
budowy elektrowni wiatrowych do miejsc ich lokalizacji pasami dróg wewnêtrznych zgodnie z ustaleniami §
3 ust. 8 pkt 2.
2. Ustala siê, aby powierzchnie utwardzone na terenie
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lokalizacji stacji transformatorowej, niezbêdne dla prawid³owej komunikacji ko³owej i pieszej, wykonaæ z
drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt
w miejscu opadu.
Rozdzia³ VII
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§7
1. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:
1) ustala siê obowi¹zek wybudowania stacji transformatorowej 110/SN (GPZ Wodnica) z transformatorem o mocy 63 MVA na dzia³ce nr 148 obrêb Pêplino dla potrzeb parku wiatrowego nr 1 DUNINOWOWODNICA,
2) wybudowan¹ stacjê transformatorow¹ 110/20kV
przy³¹czyæ do istniej¹cej linii napowietrznej 110 kV
GPZ Ustka  Stacja 400/110 kV S³upsk Wierzbiêcino,
3) na terenie parku wiatrowego wybudowaæ linie kablowe SN ³¹cz¹ce poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹ 110/20kV jako niezbêdne do powstania parku wiatrowego nr 1 DUNINOWO-WODNICA,
4) ustala siê koniecznoæ przebudowy lub demonta¿u
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
które koliduj¹ z urz¹dzeniami parku wiatrowego,
5) ustala siê przy³¹czenie czêci elektrowni wiatrowych
z obrêbu geodezyjnego Duninowo PGR i Duninowo
liniami kablowymi 15kV do stacji 110/15kV Zaleskie.
2. Wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1-4 ustalenia zrealizowaæ
wed³ug szczegó³owych warunków okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê, odprowadzenia wód opadowych i cieków oraz usuwania odpadów sta³ych:
1) park wiatrowy nr 1 DUNINOWO-WODNICA nie wymaga bie¿¹cej wody do celów sanitarnych lub technicznych (trafostacja bez sta³ej obs³ugi),
2) nadmiar wód opadowych z terenu trafostacji odprowadziæ na tereny zielone w obrêbie granic dzia³ki,
na której zlokalizowano stacjê,
3) park wiatrowy nr 1 DUNINOWO-WODNICA nie wymaga urz¹dzeñ technicznych i uzbrojenia terenu w
zakresie usuwanie nieczystoci p³ynnych z wyj¹tkiem
suchego ustêpu (eko) niezbêdnego ze wzglêdów
sanitarnych przy projektowanej stacji transformatorowej (trafostacja bez sta³ej obs³ugi) oraz urz¹dzeñ
technicznych uniemo¿liwiaj¹cych wyciek oleju transformatorowego do gruntu,
4) ustala siê bezwzglêdny obowi¹zek okresowego usuwania i wywozu przez specjalistyczne s³u¿by oleju
transformatorowego poza teren parku i jego utylizacjê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
Rozdzia³ VIII
Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego
§8
1. Wyznacza siê, zgodnie z rysunkiem planu, strefy kolizji
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poredniej stanowisk archeologicznych z lokalizacj¹
projektowanych urz¹dzeñ wiatrowych obejmuj¹ce dwa
stanowiska archeologiczne ujête w ewidencji organu
w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. Dla wyznaczonych stref kolizji poredniej ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego
prowadzonego w trakcie procesu inwestycyjnego.
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych
ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych, których zakres okreli inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Rozdzia³ IX
Niezbêdne ustalenia realizacyjne
§9
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania projektu budowlanego parku, obejmuj¹cego swym zakresem ograniczony
izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB obszar parku wraz
z terenem trafostacji i drog¹ dojazdow¹ do niej, z
uwzglêdnieniem wszystkich elementów technicznych
niezbêdnych do jego powstania i prawid³owego dzia³ania.
2. W ramach wykonywania wymienionego powy¿ej projektu budowlanego wykonaæ szczegó³owe rozpoznanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Rozdzia³ X
Ustalenia w zakresie wzrostu wartoci
i obrotu nieruchomoci¹
§ 10
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w miejscach lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz w
miejscu lokalizacji stacji transformatorowej. Ustala siê
funkcjê parku wiatrowego funkcj¹ terenu w wymienionych miejscach. Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.
Rozdzia³ XI
Przepisy koñcowe
§ 11
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
a) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
b) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94
z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 38, poz. 210 z 30 listopada 1994 r.) w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
PARK WIATROWY Nr 2
MO¯D¯ANOWO-STARKOWO
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku
Wiatrowego Nr 2 w miejscowociach Mo¿d¿anowo,
Starkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zm. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka, dzia³aj¹c w
nawi¹zaniu do rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania
energii ze róde³ odnawialnych. (Monitor Polski Nr 25,
poz. 365 z dnia 19 lipca 1999 r.) oraz uznaj¹c, ¿e u¿ytkowanie odnawialnych róde³ energii umo¿liwia osi¹gniêcie korzyci ekologicznych, gospodarczych i spo³ecznych,
ustala ni¿ej wymienione regulacje zmierzaj¹ce do wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych, uchwalaj¹c co
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r., og³oszonego w Dz. Urz. Woj. s³upskiego Nr 38 poz. 210 z
30 listopada 1994 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
a) przeznacza siê czêci dzia³ek nr 122; 195/1; 201/1; 230/
1; 238; 247/2; 255/7; 282; 295;; 366/1; 372; 373/1;
411; 422/1; 422/8 obrêb Starkowo, czêci dzia³ek nr:
2/6; 17/1; 22; 78; 99/1; 116/2; 124/2; 124/4; 139;
141/1; 186; 187; 204; 216; 226; 234; 325/1; 334;
336; 339/7; 339/2; 357/1; 361/1; 382/6; 383; 388;
395/1; 400; 406; obrêb Mo¿d¿anowo o ³¹cznej powierzchni 9,99 ha dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury dla powstania i poprawnego funkcjonowania parku wiatrowego nr 2
pod nazw¹ Mo¿d¿anowo-Starkowo,
b) zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu, z u¿ytkowania rolnego na nierolniczy, w miej-
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scach lokalizacji urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych
dla prawid³owej eksploatacji parku wiatrowego. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene wy¿ej wymienion¹ powierzchniê  tj. 9,99 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym: 0,64 ha RIII, 8,22 ha
RIV i 1,13 ha RV dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury drogowej parku wiatrowego
wymienionego powy¿ej.
2. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany w zakresie
ustaleñ dotycz¹cych parku nr 2 za³¹cznikiem nr 1 do
uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ elementy narysowane na rysunku planu oraz opisane w oznaczeniach, w grupie ustaleñ obowi¹zuj¹cych dotycz¹ce w swej treci PARKU WIATROWEGO Nr 2.
Rozdzia³ II
Definicje i pojêcia

4.

§2
1. Definiuje siê pojêcia zwi¹zane z przedmiotem ustaleñ:
ilekroæ w ustaleniach przedmiotowej uchwa³y lub rysunku planu jest mowa o:
1) elektrowni wiatrowej  nale¿y przez to rozumieæ budowlê techniczn¹ wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
technicznymi oraz towarzysz¹c¹ im infrastruktur¹
techniczn¹, stanowi¹c¹ techniczne urz¹dzenie pr¹dotwórcze, przetwarzaj¹ce energiê mechaniczn¹
wiatru na energiê elektryczn¹, umieszczone na wie¿y stalowej o konstrukcji rurowej, pe³nociennej,
2) parku wiatrowym  nale¿y przez to rozumieæ po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze sob¹, elektrownie wiatrowe, stanowi¹ce, wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
technicznymi, ca³ociowy zespó³ techniczny s³u¿¹cy produkcji energii elektrycznej,
3) izolinii dopuszczalnego ha³asu  nale¿y przez to rozumieæ liniê pokazan¹ na rysunku planu, ograniczaj¹c¹
obszar, na którym mo¿e wyst¹piæ przekroczenie ha³asu ponad dopuszczalny poziom 40 decybeli,
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie które jest dominuj¹ce na
terenie dla którego zosta³o ono ustalone.
Rozdzia³ III
Ustalenia podstawowe
§3
1. Wyznacza siê miejsca lokalizacji urz¹dzeñ technicznych
niezbêdnych do powstania i prawid³owego funkcjonowania parku wiatrowego nr 2 MO¯D¯ANOWO-STARKOWO zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
2. Ustala siê park wiatrowy przeznaczeniem podstawowym miejsc lokalizacji niezbêdnych urz¹dzeñ technicznych wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1-5
3. Za niezbêdne urz¹dzenia techniczne konieczne do powstania wymienionego parku wiatrowego uznaje siê:
1) czterdzieci trzy elektrownie wiatrowe o nastêpuj¹cych parametrach technicznych: maksymalna rednica wirnika  80 m, maksymalna liczba ³opat  3,
maksymalna wysokoæ po³o¿enia osi wirnika  100
m, maksymalna moc nominalna urz¹dzenia  2MW,
maksymalna moc akustyczna urz¹dzenia  105dB,
maksymalna ca³kowita wysokoæ konstrukcji urz¹dzenia w stanie wzniesionego mig³a wirnika  140 m,

5.

6.

7.

8.
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2) stacjê transformatorow¹ WN/SN (GPZ Mo¿d¿anowo) zlokalizowan¹ na dzia³ce nr 325/1 obrêb Mo¿d¿anowo z transformatorem o mocy maksymalnej 100
MVA wraz z fragmentem napowietrznej lub kablowej projektowanej linii wysokiego napiêcia ³¹cz¹cej
stacjê z nowoprojektowan¹ lini¹ wysokiego napiêcia prowadz¹c¹ do stacji 400/WN kV S³upsk Wierzbiêcino,
3) wewnêtrzn¹ sieæ kablow¹ SN, telekomunikacyjn¹
oraz pomiarow¹ ³¹cz¹c¹ poszczególne elektrownie
wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹,
4) pasy komunikacji ko³owej o charakterze nietrwa³ym,
niezbêdne na czas budowy parku wiatrowego, dla
prawid³owej komunikacji ko³owej pomiêdzy istniej¹cymi drogami gruntowymi a miejscami lokalizacji
elektrowni wiatrowych.
Wyznacza siê miejsca lokalizacji czterdziestu trzech
elektrowni wiatrowych na fragmentach dzia³ek nr 122;
195/1; 201/1; 230/1; 238; 247/2; 255/7; 282; 295; 366/
1; 372; 373/1; 411; 422/1; 422/8 obrêb Starkowo, nr:
2/6; 17/1; 22; 78; 99/1; 116/2; 124/2; 124/4; 139; 141/
1; 186; 187; 204; 216; 226; 234; 334; 336; 339/7; 339/
2; 357/1; 361/1; 383; 388; 395/1; 400; 406; obrêb
Mo¿d¿anowo zgodnie z rysunkiem planu. Ustala siê
maksymaln¹ powierzchniê lokalizacji urz¹dzenia wraz
z fundamentem  1600m2 (0,16 ha).
Dozwala siê zmianê ustalonych rysunkiem planu miejsc
lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu dostosowania lokalizacji do faktycznego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod warunkiem, ¿e odleg³oæ nowo ustalonej lokalizacji od ustalonej rysunkiem planu nie przekroczy 15 m oraz, ¿e powierzchnia lokalizacji urz¹dzenia nie zostanie powiêkszona ponad 0,16 ha.
Wyznacza siê miejsce lokalizacji stacji transformatorowej (GPZ Mo¿d¿anowo) na dzia³ce nr 325/1 obrêb
Mo¿d¿anowo zgodnie z rysunkiem planu. Ustala siê
maksymaln¹ powierzchniê dla lokalizacji  4000 m2
(0,40 ha).
Wyznacza siê w planie obszar terenów rolnych wolnych od zabudowy ograniczony izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB. Utrzymuje siê dla wskazanego terenu
u¿ytkowanie rolnicze jako przeznaczenie podstawowe,
zgodnie z ustaleniami zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka.
W obszarze wyznaczonym w § 3 ust. 7 obowi¹zuj¹
ponad to nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dozwala siê lokalizacjê wewnêtrznej sieci kablowej
SN oraz telekomunikacyjnej i pomiarowej ³¹cz¹cej
poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹ jako urz¹dzenia technicznego niezbêdnego do powstania parku wiatrowego nr 2. Sieæ tê
prowadziæ w istniej¹cych pasach dróg gruntowych,
oraz w terenie rolnym bezporednio s¹siaduj¹cym
z terenem lokalizacji elektrowni wiatrowej,
2) dozwala siê urz¹dzenie tymczasowych wewnêtrznych dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych niezbêdnych dla prawid³owego
procesu budowy parku wiatrowego (dowóz elementów elektrowni wiatrowej). Drogi te urz¹dzaæ w istniej¹cych pasach dróg gruntowych wykorzystywanych rolniczo,
3) ustala siê zakaz budowy obiektów dla funkcji ze sta³ym przebywaniem ludzi, w tym równie¿ zabudowy
zagrodowej w ramach siedliska rolniczego zwi¹zanego z produkcj¹ rolnicza.
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Rozdzia³ IV
Ustalenia dla parku wiatrowego
§4
1. Ustala siê, ¿e elektrownie wiatrowe zlokalizowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowej regulacji stanowi¹ jeden park wiatrowy dla którego obowi¹zuj¹ ni¿ej wymienione ustalenia:
1) na terenie parku lokalizowaæ maksymalnie dwa typy
elektrowni wiatrowych,
2) konstrukcje wie¿y elektrowni wiatrowej wykonaæ
obowi¹zkowo z stalowej rury pe³nociennej,
3) w ramach parku nale¿y stosowaæ ni¿ej wymienion¹,
jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych:
a) zespó³ pr¹dotwórczy (tzw. gondola), wirnik oraz
wie¿a  kolor jasnoszary lub bia³y jako kolor obowi¹zuj¹cy.
2. W ramach parku nale¿y stosowaæ jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych harmonizuj¹c¹ z otaczaj¹cym
krajobrazem oraz zmniejszaj¹c¹ ryzyko kolizji z przelatuj¹cymi ptakami.
3. Ustala siê bezwzglêdny zakaz wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nonika treci reklamowych z wyj¹tkiem oznaczeñ graficznych (logo) producenta urz¹dzeñ lub w³aciciela urz¹dzeñ.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§5
1. Ustala siê, ¿e funkcja parku wiatrowego, sposób jej
realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê
funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych
parametrów jakoci rodowiska w zakresie ha³asu poza
terenem ograniczonym izolini¹ dopuszczalnego ha³asu.
2. Ustala siê, ¿e funkcja parku wiatrowego, sposób jej
realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê
funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych
parametrów jakoci rodowiska w zakresie promieniowania niejonizuj¹cego, emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie komunikacji ko³owej
§6
1. Ustala siê obowi¹zek zapewnienie dojazdu na czas
budowy elektrowni wiatrowych do miejsc ich lokalizacji pasami dróg wewnêtrznych zgodnie z ustaleniami §
2 ust. 7 pkt 2.
2. Ustala siê, aby powierzchnie utwardzone na terenie
lokalizacji stacji transformatorowej, niezbêdne dla prawid³owej komunikacji ko³owej i pieszej, wykonaæ z
drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt
w miejscu opadu.

1) ustala siê obowi¹zek wybudowania stacji transformatorowej WN/SN (GPZ Mo¿d¿anowo) z transformatorem o mocy 100 MVA na dzia³ce nr 325/1 obrêb Mo¿d¿anowo dla potrzeb parku wiatrowego nr
2 MO¯D¯ANOWO-STARKOWO,
2) nowowybudowan¹ stacjê transformatorow¹ WN/SN
przy³¹czyæ poprzez nowoprojektowan¹ liniê wysokiego napicia do stacji 400/WN kV S³upsk Wierzbiêcino lub inaczej, zgodnie z wydanymi przez w³aciciela sieci warunkami technicznymi,
3) na terenie parku wiatrowego wybudowaæ linie kablowe SN oraz telekomunikacyjne i pomiarowe ³¹cz¹ce poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹
transformatorow¹ WN/SN (GPZ Mo¿d¿anowo) jako
niezbêdne do powstania parku wiatrowego nr 2,
4) ustala siê koniecznoæ przebudowy lub demonta¿u
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
które koliduj¹ z urz¹dzeniami parku wiatrowego.
2. Wymienione w ust. 1 pkt 1-4 ustalenia zrealizowaæ
wed³ug szczegó³owych warunków okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê, odprowadzenia wód opadowych i cieków oraz usuwania odpadów sta³ych:
1) park wiatrowy nr 2 MO¯D¯ANOWO-STARKOWO nie
wymaga bie¿¹cej wody do celów sanitarnych lub
technicznych (trafostacja bez sta³ej obs³ugi),
2) nadmiar wód opadowych z terenu trafostacji odprowadziæ na tereny zielone w obrêbie granic dzia³ki,
na której zlokalizowano stacjê,
3) park wiatrowy nr 2 nie wymaga urz¹dzeñ technicznych i uzbrojenia terenu w zakresie usuwanie nieczystoci p³ynnych z wyj¹tkiem suchego ustêpu
(eko) niezbêdnego ze wzglêdów sanitarnych przy
projektowanej stacji transformatorowej (trafostacja
bez sta³ej obs³ugi) oraz urz¹dzeñ technicznych uniemo¿liwiaj¹cych wyciek oleju transformatorowego do
gruntu,
4) ustala siê bezwzglêdny obowi¹zek okresowego usuwania i wywozu przez specjalistyczne s³u¿by oleju
transformatorowego poza teren parku i jego utylizacjê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
Rozdzia³ VIII
Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego
§8

Rozdzia³ VII
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

1. Wyznacza siê, zgodnie z rysunkiem planu, strefy kolizji
bezporedniej stanowisk archeologicznych z lokalizacj¹
projektowanych urz¹dzeñ wiatrowych obejmuj¹ce osiem
stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. Dla wyznaczonych stref kolizji bezporedniej ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu. Zakres niezbêdnych do przeprowadzenia
badañ archeologicznych okrela inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.

§7

§9

1. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:

1. Wyznacza siê, zgodnie z rysunkiem planu, strefy kolizji
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poredniej stanowisk archeologicznych z lokalizacj¹
projektowanych urz¹dzeñ wiatrowych obejmuj¹ce
osiem stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. Dla wyznaczonych stref kolizji poredniej ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego
prowadzonego w trakcie procesu inwestycyjnego.
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych
ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rozdzia³ IX
Niezbêdne ustalenia realizacyjne
§ 10
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania projektu budowlanego parku, obejmuj¹cego swym zakresem ograniczony
izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB obszar parku wraz
z terenem trafostacji i drog¹ dojazdow¹ do niej, z
uwzglêdnieniem wszystkich elementów technicznych
niezbêdnych do jego powstania i prawid³owego dzia³ania.
2. W ramach wykonywania wymienionego powy¿ej projektu budowlanego wykonaæ szczegó³owe rozpoznanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Rozdzia³ X
Ustalenia w zakresie wzrostu wartoci i obrotu nieruchomoci¹
§ 11
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w miejscach lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz w
miejscu lokalizacji stacji transformatorowej. Ustala siê
funkcjê parku wiatrowego funkcj¹ terenu w wymienionych miejscach. Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.
Rozdzia³ XI
Przepisy koñcowe
§ 12
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
a) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
b) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94
z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
38, poz. 210 z 30 listopada 1994 r.) w zakresie dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.
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§ 13

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
PARK WIATROWY Nr 3 ZALESKIE
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku
Wiatrowego Nr 3 w miejscowoci Zaleskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zm. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka, dzia³aj¹c w
nawi¹zaniu do rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania
energii ze róde³ odnawialnych. (Monitor Polski Nr 25,
poz. 365 z dnia 19 lipca 1999 r.) oraz uznaj¹c, ¿e u¿ytkowanie odnawialnych róde³ energii umo¿liwia osi¹gniêcie korzyci ekologicznych, gospodarczych i spo³ecznych,
ustala ni¿ej wymienione regulacje zmierzaj¹ce do wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych, uchwalaj¹c co
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r., og³oszonego w Dz. Urz. Woj. s³upskiego Nr 38 poz. 210 z
30 listopad 1994 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
a) przeznacza siê czêci dzia³ek nr: 424; 428; 443; 451;
457/2; 457/3; 462/1; 465/2; 469/1; 472; 473/3; 477/1;
479/2; 484; 486/4; 547obrêb Zaleskie, czêci dzia³ek nr: 174/2; 174/3; 178; 177; 179/1; 574/2 obrêb
Starkowo o ³¹cznej powierzchni 4,87 ha dla lokalizacji urz¹dzeñ, zabudowy i niezbêdnej infrastruktury
dla powstania i poprawnego funkcjonowania parku
wiatrowego nr 3 pod nazw¹ Zaleskie,
b) zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu, z u¿ytkowania rolnego na nierolniczy, w miejscach lokalizacji urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych
dla prawid³owej eksploatacji parku wiatrowego.
Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene wy¿ej
wymienion¹ powierzchniê  tj. 4,87 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym: 1,73 ha RIII,
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2,88 ha RIV oraz 0,28 ha RV dla lokalizacji urz¹dzeñ,
zabudowy i niezbêdnej infrastruktury drogowej parku
wiatrowego wymienionego powy¿ej.
2. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany w zakresie
ustaleñ dotycz¹cych parku nr 3 za³¹cznikiem nr 1 do
uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ elementy narysowane na rysunku planu oraz opisane w oznaczeniach, w grupie ustaleñ obowi¹zuj¹cych dotycz¹ce w swej treci PARKU WIATROWEGO Nr 3.
Rozdzia³ II
Definicje i pojêcia
§2
1. Definiuje siê pojêcia zwi¹zane z przedmiotem ustaleñ:
ilekroæ w ustaleniach przedmiotowej uchwa³y lub rysunku planu jest mowa o:
1) elektrowni wiatrowej  nale¿y przez to rozumieæ budowlê techniczn¹ wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
technicznymi oraz towarzysz¹c¹ im infrastruktur¹
techniczn¹, stanowi¹c¹ techniczne urz¹dzenie pr¹dotwórcze, przetwarzaj¹ce energiê mechaniczn¹
wiatru na energiê elektryczn¹, umieszczone na wie¿y stalowej o konstrukcji rurowej, pe³nociennej,
2) parku wiatrowym  nale¿y przez to rozumieæ nale¿¹ce do jednego podmiotu gospodarczego, po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze sob¹, elektrownie wiatrowe,
stanowi¹ce, wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi, ca³ociowy zespó³ techniczny s³u¿¹cy produkcji energii elektrycznej,
3) izolinii dopuszczalnego ha³asu  nale¿y przez to rozumieæ liniê pokazan¹ na rysunku planu, ograniczaj¹c¹ obszar, na którym mo¿e wyst¹piæ przekroczenie ha³asu ponad dopuszczalny poziom 40 decybeli,
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie które jest dominuj¹ce na
terenie dla którego zosta³o ono ustalone.

4.

5.

6.

7.

Rozdzia³ III
Ustalenia podstawowe
§3
1. Wyznacza siê miejsca lokalizacji urz¹dzeñ technicznych
niezbêdnych do powstania i prawid³owego funkcjonowania parku wiatrowego nr 3 ZALESKIE zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
2. Ustala siê park wiatrowy przeznaczeniem podstawowym miejsc lokalizacji niezbêdnych urz¹dzeñ technicznych wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1-5.
3. Za niezbêdne urz¹dzenia techniczne konieczne do powstania wymienionego parku wiatrowego uznaje siê:
1) trzynacie elektrowni wiatrowych o nastêpuj¹cych
parametrach technicznych: maksymalna rednica wirnika  80 m, maksymalna liczba ³opat  3, maksymalna wysokoæ po³o¿enia osi wirnika  100 m, maksymalna moc nominalna urz¹dzenia  2MW, maksymalna moc akustyczna urz¹dzenia  105 dB, maksymalna ca³kowita wysokoæ konstrukcji urz¹dzenia w stanie wzniesionego mig³a wirnika  140 m,
2) piêæ elektrowni wiatrowych o nastêpuj¹cych parametrach technicznych: maksymalna rednica wirnika  52 m, maksymalna liczba ³opat  3, maksymal-

8.

Poz. 260

na wysokoæ po³o¿enia osi wirnika  65 m, maksymalna moc nominalna urz¹dzenia  0,85MW, maksymalna moc akustyczna urz¹dzenia  do 105dB, maksymalna ca³kowita wysokoæ konstrukcji urz¹dzenia
w stanie wzniesionego mig³a wirnika  91 m,
3) stacjê transformatorow¹ 110/15kV (GPZ Zaleskie)
zlokalizowan¹ na dzia³ce nr 574/2 obrêb Starkowo z
transformatorem o mocy maksymalnej 50 MVA bez
sta³ej obs³ugi wraz z fragmentem napowietrznej projektowanej linii 110 kV ³¹cz¹cej stacjê z nowoprojektowan¹ lini¹ 110 kV prowadz¹c¹ do stacji 400/110
kV S³upsk Wierzbiêcino,
4) wewnêtrzn¹ sieæ kablow¹ 15 kV ³¹cz¹c¹ poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹,
5) pasy komunikacji ko³owej o charakterze nietrwa³ym,
niezbêdne na czas budowy parku wiatrowego, dla
prawid³owej komunikacji ko³owej pomiêdzy istniej¹cymi drogami gruntowymi a miejscami lokalizacji
elektrowni wiatrowych.
Wyznacza siê miejsca lokalizacji osiemnastu elektrowni wiatrowych na dzia³kach nr: 424; 443; 451; 457/2;
465/2; 469/1; 472; 473/3; 477/1; 479/2; 484; 486/4; 547
obrêb Zaleskie, dzia³kach nr: 174/2; 174/3; 178; 177;
179/1; obrêb Starkowo zgodnie z rysunkiem planu.
Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê lokalizacji urz¹dzenia wraz z fundamentem  1600 m2 (0,16 ha).
Dozwala siê zmianê ustalonych rysunkiem planu miejsc
lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu dostosowania lokalizacji do faktycznego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod warunkiem, ¿e odleg³oæ nowo ustalonej lokalizacji od ustalonej rysunkiem planu nie przekroczy 15 m oraz, ¿e powierzchnia lokalizacji urz¹dzenia nie zostanie powiêkszona ponad 0,16 ha.
Wyznacza siê miejsce lokalizacji stacji transformatorowej (GPZ ZALESKIE) na dzia³ce nr 574/2 obrêb Starkowo zgodnie z rysunkiem planu. Ustala siê maksymaln¹
powierzchniê dla lokalizacji-4000m2 (0,40 ha).
Wyznacza siê w planie obszar terenów rolnych wolnych od zabudowy ograniczony izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB. Utrzymuje siê dla wskazanego terenu
u¿ytkowanie rolnicze jako przeznaczenie podstawowe,
zgodnie z ustaleniami zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka.
W obszarze wyznaczonym w § 3 ust. 7 obowi¹zuj¹
ponad to nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dozwala siê lokalizacjê wewnêtrznej sieci kablowej
15 kV ³¹cz¹cej poszczególne elektrownie wiatrowe
ze stacj¹ transformatorow¹ jako urz¹dzenia technicznego niezbêdnego do powstania parku wiatrowego
nr 3. Sieæ tê prowadziæ w istniej¹cych pasach dróg
gruntowych, oraz w terenie rolnym bezporednio
s¹siaduj¹cym z terenem lokalizacji elektrowni wiatrowej,
2) dozwala siê urz¹dzenie tymczasowych wewnêtrznych dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych niezbêdnych dla prawid³owego
procesu budowy parku wiatrowego (dowóz elementów elektrowni wiatrowej). Drogi te urz¹dzaæ w istniej¹cych pasach dróg gruntowych wykorzystywanych rolniczo,
3) ustala siê zakaz budowy obiektów dla funkcji ze sta³ym przebywaniem ludzi, w tym równie¿ zabudowy
zagrodowej w ramach siedliska rolniczego zwi¹zanego z produkcj¹ rolnicza.
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Rozdzia³ IV
Ustalenia dla parku wiatrowego
§4

1. Ustala siê, ¿e elektrownie wiatrowe zlokalizowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowej regulacji stanowi¹ jeden park wiatrowy dla którego obowi¹zuj¹ ni¿ej wymienione ustalenia:
1) konstrukcje wie¿y elektrowni wiatrowej wykonaæ
obowi¹zkowo z stalowej rury pe³nociennej,
2) w ramach parku nale¿y stosowaæ ni¿ej wymienion¹,
jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych:
a) zespó³ pr¹dotwórczy (tzw. gondola), wirnik oraz wie¿a  kolor jasnoszary lub bia³y jako kolor obowi¹zuj¹cy.
2. W ramach parku nale¿y stosowaæ jednolit¹ kolorystykê elektrowni wiatrowych harmonizuj¹c¹ z otaczaj¹cym
krajobrazem oraz zmniejszaj¹c¹ ryzyko kolizji z przelatuj¹cymi ptakami.
3. Ustala siê bezwzglêdny zakaz wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nonika treci reklamowych z wyj¹tkiem oznaczeñ graficznych (logo) producenta urz¹dzeñ.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem, wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§5
1. Ustala siê, ¿e funkcja parku wiatrowego, sposób jej
realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê
funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych
parametrów jakoci rodowiska w zakresie ha³asu poza
terenem ograniczonym izolini¹ dopuszczalnego ha³asu.
2. Ustala siê, ¿e funkcja parku wiatrowego, sposób jej
realizacji, jak i zagospodarowanie terenu realizuj¹ce tê
funkcjê nie spowoduje przekroczenia normatywnych
parametrów jakoci rodowiska w zakresie promieniowania niejonizuj¹cego, emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
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1) ustala siê obowi¹zek wybudowania stacji transformatorowej 110/15kV (GPZ ZALESKIE) z transformatorem o mocy 50 MVA na dzia³ce nr 574/2 obrêb
Starkowo, dla potrzeb parku wiatrowego nr3 ZALESKIE,
2) wybudowan¹ stacjê transformatorow¹ 110/15kV poprzez napowietrzn¹, projektowan¹ liniê 110 kV przy³¹czyæ do stacji 400/110 kV S³upsk  Wierzbiêcino,
3) na terenie parku wiatrowego wybudowaæ linie kablowe 15kV ³¹cz¹ce poszczególne elektrownie wiatrowe ze stacj¹ transformatorow¹ 110/15kV jako niezbêdne do powstania parku wiatrowego nr 3,
4) ustala siê koniecznoæ przebudowy lub demonta¿u
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
które koliduj¹ z urz¹dzeniami parku wiatrowego.
2. Wymienione w § 7. ust. 1 pkt 1-4 ustalenia zrealizowaæ
wed³ug szczegó³owych warunków okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê, odprowadzenia wód opadowych i cieków oraz usuwania odpadów sta³ych:
1) park wiatrowy nr 3 ZALESKIE nie wymaga bie¿¹cej
wody do celów sanitarnych lub technicznych (trafostacja bez sta³ej obs³ugi),
2) nadmiar wód opadowych z terenu trafostacji odprowadziæ na tereny zielone w obrêbie granic dzia³ki,
na której zlokalizowano stacjê,
3) park wiatrowy nr 3 ZALESKIE nie wymaga urz¹dzeñ
technicznych i uzbrojenia terenu w zakresie usuwanie nieczystoci p³ynnych z wyj¹tkiem suchego ustêpu (eko) niezbêdnego ze wzglêdów sanitarnych przy
projektowanej stacji transformatorowej (trafostacja
bez sta³ej obs³ugi) oraz urz¹dzeñ technicznych uniemo¿liwiaj¹cych wyciek oleju transformatorowego do
gruntu,
4) ustala siê bezwzglêdny obowi¹zek okresowego usuwania i wywozu przez specjalistyczne s³u¿by oleju
transformatorowego poza teren parku i jego utylizacjê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie komunikacji ko³owej

Rozdzia³ VIII
Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego

§6

§8

1. Ustala siê obowi¹zek zapewnienie dojazdu na czas
budowy elektrowni wiatrowych do miejsc ich lokalizacji pasami dróg wewnêtrznych zgodnie z ustaleniami
§ 3 ust. 8 pkt 2.
2. Ustala siê, aby powierzchnie utwardzone na terenie
lokalizacji stacji transformatorowej, niezbêdne dla prawid³owej komunikacji ko³owej i pieszej, wykonaæ z
drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt
w miejscu opadu.

1. Wyznacza siê, zgodnie z rysunkiem planu, strefy kolizji
bezporedniej stanowisk archeologicznych z lokalizacj¹
projektowanych urz¹dzeñ wiatrowych obejmuj¹ce osiem
stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. Dla wyznaczonych stref kolizji bezporedniej ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu. Zakres niezbêdnych do przeprowadzenia
badañ archeologicznych okrela inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.

Rozdzia³ VII
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§7
1. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:

§9
1. Wyznacza siê, zgodnie z rysunkiem planu, strefy kolizji
poredniej stanowisk archeologicznych z lokalizacj¹ pro-
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jektowanych urz¹dzeñ wiatrowych obejmuj¹ce osiem
stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. Dla wyznaczonych stref kolizji poredniej ustala siê
obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego
prowadzonego w trakcie procesu inwestycyjnego.
W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych
ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rozdzia³ IX
Niezbêdne ustalenia realizacyjne
§ 10
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania projektu budowlanego parku, obejmuj¹cego swym zakresem ograniczony
izolini¹ dopuszczalnego ha³asu 40 dB obszar parku wraz
z terenem trafostacji i drog¹ dojazdow¹ do niej, z
uwzglêdnieniem wszystkich elementów technicznych
niezbêdnych do jego powstania i prawid³owego dzia³ania.
2. W ramach wykonywania wymienionego powy¿ej projektu budowlanego wykonaæ szczegó³owe rozpoznanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Rozdzia³ X
Ustalenia w zakresie wzrostu wartoci
i obrotu nieruchomoci¹
§ 11
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w miejscach lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz w
miejscu lokalizacji stacji transformatorowej. Ustala siê
funkcjê parku wiatrowego funkcj¹ terenu w wymienionych miejscach. Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.
Rozdzia³ XI
Przepisy koñcowe
§ 12
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
a) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
b) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Ustka Nr IV/
26/94 z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38 poz. 210 z 30 listopada 1994 r.) w zakresie
dotycz¹cym przedmiotowej zmiany tego¿ planu.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr IV/22/02
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki geodezyjnej nr 192/2,
karta mapy 3 w obrêbie wsi Kolonia Ostrowicka, gmina
Gniew.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r.
Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm.: z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
Rada Miasta i Gminy w Gniewie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniew dla dzia³ki geodezyjnej nr 192/2,
karta mapy 3, obrêb Kolonia Ostrowicka.
I. Dzia³kê geodezyjn¹ nr 192/2, karta mapy 3, obrêb Kolonia Ostrowicka o ³¹cznej powierzchni 0,4770 ha przeznacza siê aktualnie na funkcje przemys³ow¹ (okrelona w za³¹czniku graficznym literk¹ P)  zak³ad przetwórstwa ryb wraz z us³ugami towarzysz¹cymi.
II. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 8 m
od linii rozgraniczaj¹cej tereny P i dzia³ki geodezyjnej nr 169/1,
2) maksymalny procent zabudowy  40%,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków maksymalnie 15 m ca³kowitej wysokoci budynków,
4) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
5) dachy dla wszystkich typów budynków wielospadowe, zalecane dachy pó³p³askie na ciance kolankowej o spadkach od 21 do 30 stopni oraz symetryczne dwuspadowe strome o spadkach od 40 do
50 stopni,
6) zalecane stosowanie materia³ów naturalnych i ceramicznych do wykoñczenia elewacji,
7) zaleca siê stosowanie nawi¹zuj¹cej do barw naturalnych materia³ów budowlanych (drewno, ceg³a, kamieñ) kolorystyki,
8) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
III.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji z drogi oznaczonej
geodezyjnie nr 169/1, poprzez istniej¹ce wjazdy,
2) dopuszcza siê lokalizacjê wjazdu na teren P w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30m od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 1,
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3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji,
4) w³¹czenie ruchu generowanego z dzia³k¹ geodezyjn¹ nr 192/2 do drogi krajowej nr 1 na warunkach i w
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi krajowej nr 1,
5) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê plan
zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ w GDDKiA, Oddzia³ Pó³nocny w Gdañsku.
IV. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ki,
4) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku,
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
6) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosowanie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych
warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
9) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
10) odpady technologiczne winny byæ segregowane
w miejscach ich powstawania wg grup asortymentowych i zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo,
11) osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych i piasku okresowo winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
V. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi szczególnie wzd³u¿
granic z drog¹ dzia³ki geodezyjnej nr 192/2 tworz¹c
pas zieleni wysokiej,
2) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzo-
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nej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  40%.
VI. Ustalenia inne:
1) nie dopuszcza siê podzia³ów dzia³ek,
2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich,
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie do za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 3 pkt 4-7 uchwa³y Nr LI/292/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Gniew, tj.
dla dzia³ki geodezyjnej nr 192/2, karta mapy 3, po³o¿onej
w obrêbie wsi Kolonia Ostrowicka.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,4770 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Gniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci
moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew uchwalony Uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Gniew Nr VI/36/89 z dnia 19 padziernika 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 11 grudnia 1989 r., Nr 29/89,
poz. 200 wraz z pón. zm.).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 261, 262

 958 

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski
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UCHWA£A Nr IV/23/02
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jawiska,
Opalenie, Widlice, Jeleñ, Rakowiec, gmina Gniew.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157; z
2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), Rada Miasta
i Gminy w Gniewie uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jawiska, Opalenie, Widlice, Jeleñ, Rakowiec w gminie Gniew, zwi¹zany z planowan¹ drog¹ od drogi krajowej nr 1 do skrzy¿owania
z drog¹ powiatow¹ 10482 Opalenie  Nicponia w miejscowoci Aplinki.
2. Granice obszaru objêtego niniejszym planem przedstawia za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y 
rysunek planu w skali 1:2000.
3. Nie ustala siê niniejszym planem zakresu wynikaj¹cego z § 3 pkt 5, 7 Uchwa³y Nr XLII/228/2001 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy i gabarytów obiektów, a tak¿e minimalnych lub maksymalnych wskaników zabudowy, ani tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzenia oraz u¿ytkowania terenu.
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej  w § 3
oraz na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na rysunku planu
s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia cyfrowo-literowe poszczególnych wydzielonych terenów,

 istniej¹ce drzewo do ochrony i zachowania,
 istniej¹ce drzewa  dopuszczalne usuniêcie,
 rejon lokalizacji wymaganych w urz¹dzeniu terenu
technicznych rodków ochrony przed uci¹¿liwociami akustycznymi,
 istniej¹ce linie energetyczne do przebudowy,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 granica Nadwilañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
3. Czêæ obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu
po³o¿ona jest w granicach Nadwilañskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania, nakazy oraz zakazy jak w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada
1994 r.  opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94
poz. 139, ze zmian¹  Rozp. Nr 11/98  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59/98 poz. 294. Granicê obszaru pokazano na
rysunku planu  za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Obszar objêty granicami w/w obszaru chronionego
krajobrazu to jednoczenie planowany Nadwilañski
Park Krajobrazowy.
§3
Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Teren 1. KG.
1) Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno-techniczna  teren komunikacji  fragment planowanej drogi
publicznej g³ównej o przebiegu: droga krajowa nr 1
 Jawiska  Lepianki  Baldram  droga krajowa nr
55, prêdkoæ projektowa 70 km/h, prêdkoæ miarodajna 90 km/h, klasa drogi  G1/2, jednojezdniowa,
dwupasowa,
2) Zasady zagospodarowania terenu:
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
 jak na rysunku planu, szer. jezdni 7,0 m,
 zakaz bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej przyleg³ego terenu z planowanej drogi; skrzy¿owania
wy³¹cznie z drogami publicznymi klasy nie ni¿szej
ni¿ L, wyj¹tkowo-dopuszczalne s¹ skrzy¿owania
i zjazdy zgodne z projektem budowy drogi  zjazdy wy³¹cznie poprzez wyznaczone drogi lokalne
lub wyznaczone dojazdy gospodarcze,
 skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ nr 1 skanalizowane typu T,
 wymóg przebudowy istniej¹cych sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych bêd¹cych
w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenu,
 nie dopuszcza siê sytuowania ci¹gów pieszych ani
rowerowych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dopuszcza siê
lokalizowanie obiektów budowlanych zwi¹zanych
z wykonywaniem prawa zarz¹du drogi wyra¿onego w art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
3) Szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
 wymóg zachowania i ochrony istniej¹cych drzewa wskazanych na rysunku planu,
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 dopuszcza siê usuniêcie czêci istniej¹cych drzew
wskazanych na rysunku planu, o ile uzasadnione
jest to projektem planowanej drogi,
 wymóg zachowania z dopuszczeniem przebudowy, wg projektu drogi, istniej¹cych rowów melioracyjnych; rowy przeznaczone do zachowania
w miejscach skrzy¿owañ z projektowan¹ drog¹
zabezpieczyæ przepustami,
 przed obiektami mieszkalnymi  istniej¹cych siedlisk, gdzie zostanie przekroczony normatywny
poziom dwiêku, wymóg stosowania technicznych rodków, ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ akustyczn¹, zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi; rejon lokalizacji wskazano na rysunku planu,
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady
zgromadzone w separatorach ropopochodnych
winny byæ okresowo zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo i poddane utylizacji,
 czêæ wschodnia terenu znajduje siê w granicach
Nadwilañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania jak w § 2 ust. 3; granice obszaru wskazano
na rysunku planu; jednoczenie jest to obszar planowanego Nadwilañskiego Parku Krajobrazowego.
4) Inne ustalenia:
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu obs³uguj¹cego drogê oraz sieci uwzglêdnionych w projekcie budowy drogi,
 zmiana sposobów u¿ytkowania zjazdów i skrzy¿owañ wymaga uzyskania zezwolenia zarz¹dcy
drogi,
 linia zabudowy na terenach przyleg³ych do drogi
 min. 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni planowanej drogi, ustaliæ nale¿y j¹ na podstawie
uci¹¿liwoci drogi, po przeprowadzeniu stosownych pomiarów,
 dopuszcza siê pozostawienie w dotychczasowym
stanie istniej¹cej zabudowy na gruntach przyleg³ych do planowanej drogi. Dobudowy, przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu u¿ytkowania zabudowy istniej¹cej wymagaj¹ ka¿dorazowo
uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi, w zakresie wykonania na koszt inwestora urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi,
 teren dla realizacji celów publicznych.
2. Teren 2.KD.
1) Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno- techniczna  droga lokalna, dojazdowa, obs³uguj¹ca przyleg³e tereny upraw rolnych  RP, tereny lene  LS oraz
tereny zabudowy zagrodowej, siedlisk  MR, dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy,
2) Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu,
 wymóg zachowania i ochrony istniej¹cych drzew
wskazanych na rysunku planu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 dopuszcza siê usuniêcie czêci istniej¹cych drzew
wskazanych na rysunku planu, o ile uzasadnione
bêdzie to projektem budowlanym planowanej
drogi; wymagane jest uzgodnienie wycinki z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 w rejonach wskazanych na rysunku planu wymóg
uwzglêdnienia w urz¹dzeniu terenu pasa zieleni
izolacyjno-krajobrazowej,
 dopuszcza siê zjazdy z drogi do terenów przyleg³ych.
3) Szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
 wymóg zachowania z dopuszczeniem przebudowy, wg projektu drogi, istniej¹cych rowów melioracyjnych na warunkach w³aciwego zarz¹du
melioracji i urz¹dzeñ wodnych,
 wschodnia czêæ terenu znajduje siê w granicach
Nadwilañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania  jak w § 2 ust. 3; granica obszaru wskazana zosta³a na rysunku planu, jednoczenie jest to
obszar planowanego Nadwilañskiego Parku Krajobrazowego,
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady
zgromadzone w separatorach ropopochodnych
winny byæ okresowo zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo i poddane utylizacji.
4) Inne ustalenia:
 teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
3. Teren 3.KD
1) Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno- techniczna  droga lokalna, dojazdowa, obs³uguj¹ca przyleg³e tereny upraw rolnych  RP, tereny lene  LS,
dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy; fragment
drogi gminnej
2) Zasady zagospodarowania terenu
 szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku
planu.
3) Szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi
 wymóg zachowania i ochrony istniej¹cych drzew
wskazanych na rysunku planu,
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady
zgromadzone w separatorach ropopochodnych
winny byæ okresowo zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo i poddane utylizacji,
4) Inne ustalenia:
 teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
4. Teren 4.KG, 5.KG, 7.KG, 8.KG.
1) Funkcja terenu  teren zwi¹zany z planowan¹ drog¹
g³ówn¹, teren zieleni ekologicznej oraz zieleni izola-
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cyjno-krajobrazowej towarzysz¹cej, z dopuszczeniem urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanych dróg,
2) Zasady zagospodarowania terenu  teren wzbogaciæ komponowan¹ zieleni¹ izolacyjno-krajobrazow¹
adekwatn¹ siedliskowo i geograficznie,
3) Szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po
oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny byæ okresowo zagospodarowywane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo i poddane utylizacji,
 istniej¹ce naturalne zbiorniki wodne wkomponowaæ w projektowane zagospodarowanie.
3) Inne ustalenia  teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
5. Teren 6.KGP.
1) Funkcja terenu  teren drogi krajowej nr 1 kategorii
GP, teren zwi¹zany z planowan¹ drog¹ g³ówn¹, przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej obecnie linii rozgraniczaj¹cych drogi krajowej nr 1 dla realizacji skrzy¿owania.
2) Zasady zagospodarowania terenu:
 linie rozgraniczaj¹ce jak na rysunku planu,
 dopuszcza siê usuniêcie istniej¹cych drzew, wskazanych na rysunku planu, o ile uzasadnione bêdzie to projektem skrzy¿owania planowanej drogi z drog¹ krajow¹ nr 1, ewentualna wycinka wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 wymóg przebudowy istniej¹cej sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, w tym rowów melioracyjnych, zgodnie z projektem drogi,
 zjazdy do s¹siaduj¹cych, przyleg³ych terenów rolnych oraz istniej¹cej zabudowy zagrodowej, siedlisk  wy³¹cznie poprzez wyznaczone zjazdy,
zgodnie z projektem drogi,
 dopuszcza siê pozostawienie w dotychczasowym
stanie istniej¹cej zabudowy na gruntach przyleg³ych do planowanej drogi. Dobudowy, przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu u¿ytkowania zabudowy istniej¹cej wymagaj¹ ka¿dorazowo
uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi, w zakresie wykonania na koszt inwestora urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi.
3) Szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady
zgromadzone w separatorach ropopochodnych
winny byæ okresowo zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo i poddane utylizacji,
 przed obiektami mieszkalnymi  istniej¹cych siedlisk, gdzie zostanie przekroczony normatywny

poziom dwiêku, wymóg stosowania technicznych
rodków, ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ akustyczn¹.
4) Inne ustalenia  teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
§4
Ustalenia ogólne dotycz¹ce obszaru objêtego planem
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
i projektowanej na warunkach Energii S.A. sieci
energetycznej, dopuszcza siê sytuowanie w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg sieci niezbêdnych dla ich
funkcjonowania oraz przebudowanych sieci istniej¹cych,
2) odprowadzenie wód opadowych- z utwardzonych
nawierzchni do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach ropopochodnych i piasku
przed odprowadzeniem do odbiorników- rowów
melioracyjnych, osady zgromadzone w separatorach
ropopochodnych winny byæ okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
i poddane utylizacji,
3) mo¿liwoæ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji istniej¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ
melioracyjnych, znajduj¹cych siê w obszarze objêtym planem okreliæ nale¿y na etapie projektu budowlanego planowanej drogi w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji.
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 0%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w
Gniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Gniew granic obszaru
objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Gniew uchwalony Uchwa³¹ Rady
Miasta i Gminy Gniew Nr VI/36/89 z dnia 19 padziernika
1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 11 grudnia 1989 r., Nr 29/
89 poz. 200 wraz z pón. zm.).
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§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski
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