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288
UCHWA£A Nr XXXI/144/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta z
tytu³u wykonania bud¿etu za 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365) Rada Miejska w Skórczu po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta za rok 2001 i po zapoznaniu siê z opini¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. oraz uchwa³¹ Nr 48/III/2002 sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia
10 kwietnia 2002 r. opiniuj¹c¹ pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórczu o udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tytu³u wykonania bud¿etu za 2001 rok uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tytu³u
wykonania bud¿etu za 2001 rok.
§2
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2002 r. do
wykonania bud¿etu miasta za rok 2001.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Miasta za rok
2001.
3. Uchwa³a Nr 48/III/2002 sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 10 kwietnia
2002 r. opiniuj¹ca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórczu o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tytu³u wykonania bud¿etu za
2001 rok.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

pomocy spo³ecznej w postaci posi³ków dla uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i § 2 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56)
w zwi¹zku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90,
poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238,
z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973,
Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane w postaci posi³ków dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum mog¹ byæ przyznawane nieodp³atnie, je¿eli dochód
w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414 z pón. zm.).
§2
W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej przyznana pomoc w
formie posi³ku mo¿e odbywaæ siê na zasadzie zwrotu
przez rodziców b¹d opiekunów prawnych dziecka poniesionych wydatków.
§3
Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Skórczu mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków
poniesionych na pomoc w formie posi³ku w przypadku
zaistnienia przes³anek, o których mowa w art. 41 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk
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UCHWA£A Nr XXXI/146/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenia z

290
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 19 i art. 32, ust. 3 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
oraz § 3, pkt 6 i 8 Statutu Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Starym Dzierzgoniu (Uchwa³a Nr III/29/01
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 30 maja 2001 r.), Rada
Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 290
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§1
Zatwierdza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków  zadañ realizowanych przez Gminny
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Dzierzgoñ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Starym Dzierzgoniu
Z. Steinborn
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 18 czerwca 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 Gminny Zak³ad Gospodarski Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu 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
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Zak³ad wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o Uchwa³ê Nr III/128/93 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia
24 czerwca 1993 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego oraz Uchwa³ê Nr III/29/01 Rady Gminy w Starym
Dzierzgoniu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Starym Dzierzgoniu.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odby-

wa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Zak³adem a
Odbiorc¹.
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.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Zak³ad 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 Zak³adem,
mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
b) 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,
c) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, których mowa w art. 6
ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania ze
skutkiem odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) odbiorca nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
c) jakoæ wprowadzonych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
d) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych urz¹dzeñ pomiarowych,
3. Zak³ad po odciêciu wody jest zobowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowaniu o mo¿liwoci korzystania z tego punktu.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

4. Zak³ad o zamiarze odciêcia wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zarz¹d
Gminy oraz Odbiorcê co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego.

1. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza pokrywa Zak³ad.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§7

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11
ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Zak³adu
§9
1. Zak³ad 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.

§ 14
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Zak³ad
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.
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 w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. § 3.
§ 17
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie 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 Zak³ad z uwzglêdnieniem poboru
wody z innych róde³.

§ 10

§ 19

1. Zak³ad obowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej
eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Zak³ad regularnie informuje zarz¹d gminy o jakoci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

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.

§ 11

§ 20

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³at jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.

§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Zak³ad powinien poinformowaæ Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany jest
stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady gminy b¹d
wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
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§ 22
Taryfa wymaga og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 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.
Zak³ad 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. Zak³ad po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do
10 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zak³adem oraz uiszczenie op³aty w
wysokoci 1.000,00 z³ za przy³¹cze wodoci¹gowe
i 500,00 z³ za przy³¹cze kanalizacyjne wynikaj¹cej z
wykonania czynnoci o której mowa w § 25 ust. 2.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Zak³ad dokonuj odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków
technicznych.
5. Zak³ad 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
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¿a eksploatatora instalacji.

Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 28
Zak³ad winien zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom
us³ugi a szczególnie winien wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 29
Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej
realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 30
Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni.
§ 31
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Zak³ad
winien uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Zak³adu
§ 32
Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli
przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³adu b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 33
Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§ 34
Zak³ad mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 35
Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy
na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie
zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 36
Uprawnieni przedstawiciele Zak³adu maj¹ 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 Zak³ad, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 37
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Zak³adu.
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§ 38

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.
§ 39
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 40
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Zak³adu o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§ 41
Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 42
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków
umowy.
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Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 46

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.
§ 47
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Starym
Dzierzgoniu zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ugi.

291
UCHWA£A Nr V/22/02
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Stary Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala:

§ 43

STATUT GMINY STARY DZIERZGOÑ

Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 44
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 45
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 Zak³ad oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Zak³adu, a w szczególnoci do:
1) 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,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Zak³adu 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.

§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Stary Dzierzgoñ,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
3) organizacje wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Stary Dzierzgoñ, komisji Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
i Wójta Gminy Stary Dzierzgoñ,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Stary
Dzierzgoñ,
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Stary Dzierzgoñ,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Stary
Dzierzgoñ,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Stary Dzierzgoñ,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Stary Dzierzgoñ,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Stary
Dzierzgoñ,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Stary
Dzierzgoñ.
7) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.).
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Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Stary Dzierzgoñ jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.

2.
3.
4.
5.

Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa okrela statut
so³ectwa.
Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a wykonawczym so³tys, który jest przewodnicz¹cym tego organu.
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
Jednostka pomocnicza zarz¹dza i korzysta z mienia
gminnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u
w zakresie okrelonym w statucie.

§4

§ 10

1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Sztum w Województwie pomorskim i obejmuje obszar 186 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone so³ectwa jako jednostki
pomocnicze.

1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§5
W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
§6
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Stary
Dzierzgoñ.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy w liczbie, co najmniej 30% ogó³u zamieszka³ych na sta³e osób na tym obszarze w wieku powy¿ej 18 lat, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³a, o jakiej mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 11
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
Gminy okrelaj¹ odrêbne ustawy.
§ 12
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
3. Rada ustala wysokoæ diet przys³uguj¹cych cz³onkom
Rady i cz³onkom komisji za udzia³ w sesjach i posiedzeniach komisji.
§ 13
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Owiaty, zdrowia, kultury, sportu, spraw socjalnych
oraz przestrzegania prawa,
3) Bud¿etu, finansów, planowania i rolnictwa.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 15
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
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 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 16
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§ 17
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 15 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 18
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 19
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 21
Obs³ugê rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 22
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
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adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 23
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesje nadzwyczajne dotycz¹ce spraw pilnych zwo³uje
Przewodnicz¹cy na pisemny wniosek Wójta, Komisji
Rewizyjnej lub 1/4 ogólnej liczby radnych w terminie 7
dni od daty wp³yniêcia wniosku.
4. O terminie i porz¹dku obrad sesji nadzwyczajnej radni
zawiadamiani s¹ telefonicznie na dwa dni przed posiedzeniem; w przypadku niemo¿noci zawiadomienia telefonicznego, zaproszenia dorêcza siê do miejsca zamieszkania w tym samym terminie. Projekty uchwa³
i materia³y dotycz¹ce sesji nadzwyczajnej udostêpnia
siê radnym w biurze Rady Gminy od chwili wyznaczenia terminu.
5. W przypadku niezachowania przepisu okrelonego w
ust. 3 i 4, ka¿dy z radnych mo¿e zg³osiæ na pocz¹tku
obrad wniosek o odroczeniu terminu sesji. W przypadku poparcia takiego wniosku przez 1/3 obecnych radnych, Przewodnicz¹cy wyznacza nowy termin sesji.
2. Przygotowanie sesji
§ 24
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
§ 25
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Zastêpca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 26
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 27
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 28

Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 29
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 30
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 23 ust. 3.
§ 31
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci, co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 32
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 33
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram sesjê Rady
Gminy w Starym Dzierzgoniu.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 29 ust. 2.Do nieobecnych nie stosuje siê postanowieñ § 23 ust. 4 i § 24 ust. 4 Statutu. W miarê
mo¿liwoci nieobecnych na sesji zawiadamia siê o
nowym terminie posiedzenia.
§ 34
Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad. Ka¿dy z radnych,
a tak¿e Wójt mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o jego zmianê.
Porz¹dek obrad zatwierdza siê w g³osowaniu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 35
1. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Wójta z jego dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 36
1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 35 pkt 2 sk³ada Wójt
lub jego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 37
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta Gminy.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje w formie pisemnej sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
§ 38
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 37 ust. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.
§ 39
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiê z³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
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w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 41
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu ustawy do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 43
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 44
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam sesjê Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 45

1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 46
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 47
Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
§ 48
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) Numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 49
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 50
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Odpis protokó³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu
7 dni od dnia zakoñczenia sesji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 57

3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ,
z dokumentów tych wynikaj¹cych.

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.

§ 51

§ 58

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

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

3. Uchwa³y
§ 52
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 22 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 22 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 53
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo
przez innego prawnika.
§ 54
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiê z³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 55
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 56
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

4. Procedura g³osowania
§ 59
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 60
1. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym przez podniesienie rêki, chyba ¿e do
wa¿noci uchwa³ przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. 4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad bezzw³ocznie.
5. Uchwa³y Rady stanowi¹ce przepisy gminne s¹ podawane do wiadomoci publicznej poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ ustawionej w miejscu ogólnie dostêpnym dla mieszkañców gminy na okres jednego
miesi¹ca od daty ich uchwalenia.
§ 61
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 62
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
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3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 63
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 62 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 64
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 65
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
3. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
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g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
5. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 66
1. Komisje Rady zajmuj¹ siê sprawami zgodnymi z ich
zakresem dzia³ania i wyra¿aj¹ o nich opinie, a w szczególnoci:
1) przygotowuj¹ i przedk³adaj¹ Radzie swój regulamin,
2) rozpatruj¹ i opiniuj¹ projekty uchwa³,
3) analizuj¹ dzia³alnoæ administracji i gospodarki
gminnej na podstawie sprawozdañ i informacji Wójta
oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4) rozpatruj¹ problemy zwi¹zane z wprowadzeniem w
¿ycie i wykonaniem uchwa³y Rady,
5) przygotowuj¹ i przedk³adaj¹ organom gminy dezyderaty dotycz¹ce ich dzia³añ,
6) przygotowuj¹ z w³asnej inicjatywy projekty uchwa³.
§ 67
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 68
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 69
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wybrany przez Radê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów lub zastêpca
przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji. Taki sam tryb obowi¹zuje przy odwo³aniu z
w/w funkcji.
§ 70
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecnoci w ci¹gu roku
cz³onka komisji na posiedzeniach obliguj¹ Przewodnicz¹cego komisji do wyst¹pienia wobec Rady z wnioskiem o odwo³anie danego cz³onka z jej sk³adu.
§ 71
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
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2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 72

§ 78

Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 79

6. Radni
§ 73
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne lub ustne wyjanienia do Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
3. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie: Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczpospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki
radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
4. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 74
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 75
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 76
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 77
1. Biuro Rady wystawia radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê
pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
ROZDZIA£ VI
Tryb dzia³ania Wójta Gminy
§ 80
1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady lubowania o nastêpuj¹cej treci: obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
2. Zasady i tryb wyboru Wójta okrela odrêbna ustawa.
§ 81
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿¹ w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem gminnym,
4) przygotowanie projektu bud¿etu wraz z informacj¹
o stanie mienia gminnego z objanieniami,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych gminie,
7) opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzêdu
Gminy i jego realizacja,
8) opracowywanie projektów przepisów gminnych,
9) ustalenie zakresu spraw gminy jakie Wójt mo¿e powierzyæ w swoim imieniu jego zastêpcy i sekretarzowi gminy,
10) wydawanie przepisów porz¹dkowych w formie zarz¹dzenia w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 82
1. Kierownikiem Urzêdu Gminy jest Wójt.
2. Do zadañ Wójta nale¿y:
1) organizowanie pracy Urzêdu Gminy,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy i kierowanie
Urzêdem,
3) og³aszanie bud¿etu gminy i sprawozdania z jego wykonania,
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4) zawieranie umów z pracownikami samorz¹dowymi,
5) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
6) wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceñ i wskazówek dotycz¹cych prowadzenia spraw gminy,
7) przedk³adania Radzie projektów uchwa³,
8) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej,
9) wydawanie upowa¿nieñ dla Zastêpcy Wójta lub innych pracowników Gminy do wydawania decyzji
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w jego imieniu,
10) podejmowanie decyzji dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du mieniem gminy,
11) podejmowanie czynnoci w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
12) wykonywanie zadañ Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
13) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawowo dla jego kompetencji.
3. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do
pracowników Urzêdu Gminy.
4. Wójt zawiera i rozwi¹zuje umowy o pracê z pracownikami samorz¹dowymi oraz wykonuje wszelkie czynnoci zmieniaj¹ce stosunek pracy pracowników samorz¹dowych.
5. Wójt zatrudnia i zwalnia pracownika Urzêdu obs³uguj¹cego Radê Gminy a tak¿e wykonuje wszelkie czynnoci zmieniaj¹ce stosunek pracy  po uzgodnieniu z
Przewodnicz¹cym Rady.
ROZDZIA£ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 83
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 5 cz³onków w tym z
Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz
pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 84
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 85
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
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2. Zasady kontroli
§ 86

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 88
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
4) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 89
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 90
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ.
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 91
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego pod-
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miotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 92
1. Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna sk³adaj¹ca siê z
co najmniej trzech cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e wyznaczyæ
na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o którym mowa w
ust. 3 oraz dowody osobiste.
§ 93
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, Komisja Rewizyjna niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, Komisja Rewizyjna zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 95
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 96
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli

 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 97
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 98
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 99
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
§ 101
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
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1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 107

§ 102

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
2. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia osoby na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 103
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 104
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 105
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków gminnych,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem gminnym
do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 106
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej.

ROZDZIA£ VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 108
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 111
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 112
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 113
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
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IX. Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady i Komisji
§ 114
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ Rady,
4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady Gminy
i posiedzenia jej komisji zajmuj¹c wyznaczone dla nich
miejsca.
4. Przewodnicz¹cy Rady lub Komisji mo¿e udzieliæ g³osu
osobie nie bêd¹cej radnym.

3. Stosunek pracy z Zastêpc¹ Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem nawi¹zuje Wójt.
4. Stosunek pracy z Wójtem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy
Rady.
5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w³aciwi s¹ do nawi¹zywania stosunku pracy z pracownikami tych jednostek.
6. Status prawny pracowników samorz¹dowych reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593).
XI. Postanowienia koñcowe
§ 120

Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.

1. Zasady przeprowadzania referendum reguluje ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. Nr 88, poz. 985 z pózn. zm.).
2. Zasady gospodarki finansowej reguluje ustawa z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pózn. zm.).
3. Zasady gospodarowania mieniem gminnym reguluje
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pózn. zm.) oraz
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. 46, poz. 543 z pózn. zm.).

§ 116

§ 121

1. Z dokumentów wymienionych § 114 ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy

Uchwa³a Nr I/13/96 r.ady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia
12 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Stary Dzierzgoñ traci moc z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

§ 115

§ 117
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 114 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek ksero graficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  0,50 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za uwierzytelnienie fotografii  0,50 z³.
3) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,50 z³ za
stronê,
§ 118
1. Uprawnienia okrelone w § 114  117 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku ograniczenia jawnoci wynikaj¹ce wy³¹cznie z ustaw,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
X. Pracownicy samorz¹dowi
§ 119
1. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na stanowiskach kierowników referatów.
2. Stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania i umowy o pracê nawi¹zuje Wójt.

§ 122
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w dniu
wyborów do Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu przeprowadzonych w zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji tego
organu wybranego w dnu 11 padziernika 1998 r.

292
UCHWA£A Nr XXXVIII/590/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
189 po³o¿onej przy ul. Prokowskiej w miecie Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. 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) oraz z art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Miejska w Kartuzach uchwala
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/38/
80 RN MiG Kartuzy z dnia 26.marca 1980 r. (Dz. Urz. WRN
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z 1980 r. Nr 9, poz. 320), zmian ww. planu i miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji ródmiecia Kartuz zatwierdzonymi
uchwa³ami: Nr XVII/56/86 RN MiG Kartuzy z dnia 19 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 24),
Nr XXXIV/37/92 RG Kartuzy z dnia 19 maja 1992 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 78), Nr VI/44/94 RG
Kartuzy z dnia 15 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1994 r. Nr 34, poz. 179) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Teren dzia³ki nr 189 w Kartuzach przy ul. Prokowskiej o
powierzchni oko³o 2,7 ha, przeznacza siê na cele lokalizacji pracowniczych ogrodów dzia³kowych. Ustalenia
szczegó³owe dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
ZD  powierzchnia: 2.7 ha
Funkcja: przeznacza siê na cele lokalizacji pracowniczych ogrodów dzia³kowych.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ  nie ustala siê
Wielkoæ podzia³u  adaptacja istniej¹cych podzia³ów
Procent pokrycia zabudow¹  nie ustala siê
Wysokoæ zabudowy  zgodnie z warunkami zawartymi w Statucie Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych,
Linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu.
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ realizacji elementów ma³ej architektury, komunikacji wewnêtrznej: systemu ci¹gów pieszojezdnych i pieszych, zabudowy zgodnej ze Statutem Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych.
Parkingi:
Nie ustala siê.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Obs³uga komunikacyjna: dojazd od ulicy Prokowskiej
oraz wewnêtrznych ci¹gów pieszojezdnych,
woda: z sieci miejskiej,
odprowadzenie cieków: zgodnie ze zwyczajami i tradycj¹  suche ustêpy,
odprowadzenie wód opadowych: czêciowo na terenie, z parkingów i miejsc postojowych do
kanalizacji po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
ogrzewanie: nie ustala siê,
energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN
gospodarka odpadami: wywóz na wysypisko gminne.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
W promieniu 15.0 m wokó³ pomnika przyrody nr 346
(d¹b szypu³kowy) obowi¹zuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa:
0%
Ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren dzia³ki nr 189 zosta³ w³¹czony w obszar zewnêtrznego terenu ochrony poredniej strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
dzia³kê 189 po³o¿on¹ przy ul. Prokowskiej w Kartuzach
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali
1:1000.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na rysunkach planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny ogrodów dzia³kowych ZD,
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, trac¹ moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy z pón. zm.,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji ródmiecia Kartuz z pón. zm.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

293
UCHWA£A Nr XXXVIII/591/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 164/5 po³o¿onej w £apalicach w gminie Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. 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) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) na
wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Miejska w Kartuzach
uchwala co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
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przestrzennego gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z
dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zm. w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 8 poz. 45); uchwa³¹ VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia
8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Teren czêci dzia³ki nr 164/5 w £apalicach w gminie
Kartuzy przy o powierzchni oko³o 0.69 ha, przeznacza
siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami nieuci¹¿liwymi i towarzysz¹c¹ infrastruktur¹.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami towarzysz¹cymi wbudowanymi wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ  0,5
Wielkoæ podzia³u  minimalna wielkoæ dzia³ki 1500 m2,
Procent pokrycia zabudow¹  maksymalnie 30%,
Wysokoæ zabudowy  gabaryty budynków do 1.5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12.0 m od najni¿ej po³o¿onego
naro¿nika do kalenicy,
Linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu: 8.0 m
od ulic, 4.0 m od granic dzia³ek, 7.0 m od osi napowietrznej linii energetycznej.
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ realizacji elementów ma³ej architektury.
Parkingi:
Nale¿y zabezpieczyæ 1 miejsce postojowe na jedno
mieszkanie, dla us³ug minimum 2 miejsca na 100 m2
powierzchni u¿ytkowej. Mo¿liwoæ lokalizacji gara¿y
wolnostoj¹cych w zale¿noci od potrzeb.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
obs³uga komunikacyjna: dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej (Dz. nr 159/3/oraz projektowanego poszerzenia KD 2
woda: z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
odprowadzenie cieków: docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni cieków. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nale¿y pod³¹czyæ siê do niej.
odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
ogrzewanie: w³asne olejowe lub gazowe,
energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN
gospodarka odpadami: wywóz na wysypisko gminne.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Teren dzia³ki nr 164/5 zosta³ w³¹czony w granice otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹
na nim zakazy oraz ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniach nr 5/94 i 11/98 Wojewody Gdañskiego.
Teren lokalizacji znajduje siê w granicach systemu obszarów ochronnych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg gminnej i lokal-

nej oznaczonych symbolem KD, wskazana lokalizacja
jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony
drogi. Zieleñ realizowana w formie grupy drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 30 m2, zajmuj¹cych nie mniej ni¿ 25% jej ogólnej powierzchni. Powierzchnia aktywna biologicznie nie mniej ni¿ 60% pow.
ogólnej dzia³ki.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien bezwzglêdnie ograniczaæ siê do granic
w³asnoci.
Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa:
5%
1. KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej (Dz. nr 162/do parametrów zgodnych z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 3 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi i ich
usytuowanie. Szerokoæ poszerzenia jak na rysunku
planu nie mniej ni¿ 2.0 m.
2. KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi dojazdowej (Dz. nr 159/3/do parametrów
zgodnych z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 3 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi
i ich usytuowanie. Szerokoæ poszerzenia jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 5.0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki 164/5 po³o¿onej w £apalicach w gminie Kartuzy, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali
1:500.
Na rysunkach planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD 1, KD 2.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
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§4

We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr
164/5.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

294
UCHWA£A Nr XXXIV-276/2002
Rady Gminy Choczewo
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Jeziorem we wsi
Choczewo w gminie Choczewo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy Choczewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Jeziorem we wsi Choczewo w
gminie Choczewo obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, a w
szczególnoci:
 6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych,
 30 m od granicy lasu,
 10 m od stacji TRAFO 15/0,4 kV;
2) nawierzchnie utwardzone ograniczyæ do minimum,
stosowaæ w miarê mo¿liwoci nawierzchnie a¿urowe, przepuszczalne;
3) obrona cywilna  nale¿y uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce obrony cywilnej, w tym przystosowanie owietlenia do zaciemniania i wygaszania;
4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury
technicznej i wydzielenia geodezyjne z tym zwi¹zane;
5) przed podzia³em terenu na dzia³ki budowlane nale¿y uzgodniæ z gestorami sieci wydzielenie terenów
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na lokalizacjê trzech stacji TRAFO oraz dwóch przepompowni cieków (zalecane lokalizacje na rysunku planu);
6) istniej¹ce sieci elektryczne 15 kV oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej koliduj¹ce z terenami budowlanymi  do przebudowy i przeniesienia w granice komunikacyjnych linii rozgraniczaj¹cych;
7) do czasu przebudowy napowietrznej linii 15 KV sposób zagospodarowania w obszarze do 5 m od rzutu skrajnego przewodu nale¿y uzgadniaæ z gestorem sieci;
8) iloæ miejsc parkingowych na dzia³kach:
 mieszkaniowych  min. 2 miejsca na mieszkanie;
 us³ugowych  min. 1 miejsce na 50 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku us³ug
hotelowych i gastronomii  na 30 m2;
 mieszkaniowo-us³ugowych  suma ww. miejsc;
 letniskowych  min. 2 miejsca na domek.
9) wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od redniej
rzêdnej posadowienia (obliczonej jako rednia arytmetyczna najni¿ej i najwy¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku) do najwy¿szej czêci po³aci dachu (kalenicy),
10) podane w ustaleniach szczegó³owych zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, pokrycia dzia³ki zabudow¹ i intensywnoci zabudowy nie dotycz¹ dzia³ek przeznaczonych na lokalizacjê obiektów infrastruktury technicznej.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) MN1  MN9  tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug (o zasiêgu lokalnym)
handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego (np. fryzjer, szewc, krawiec), kultury, sportu, zdrowia i owiaty w zakresie ograniczonej generacji ruchu ko³owego; wyklucza siê us³ugi handlu o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie
mo¿e przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych na granicy dzia³ki;
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej 
1000 m2;
c) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do
25%,
d) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5,
e) dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 45°;
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy:
 dla terenów: MN1, MN6, MN7, MN8, MN9  do
12 m,
 dla terenów: MN2, MN3, MN4, MN5  do 10
m;
g) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum
40% terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni dzia³ki  zadrzewienia w formie grup
drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których
mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic;
h) ochrona terenów o du¿ych spadkach:
 niwelacje terenu ograniczyæ do koniecznych
przy lokalizacji obiektów kubaturowych i wjazdów oraz
 nale¿y zrealizowaæ okrelon¹ na rysunku planu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1098 

zieleñ towarzysz¹c¹ o charakterze ochronnym (na
skarpach) i retencyjnym (dla wód opadowych), z
mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów ma³ej architektury
i urz¹dzeñ sportowych na powierzchni do 10% dzia³ki;
i) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
j) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
2) MN,U1  tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowous³ugowej bez ustalania proporcji miedzy nimi; us³ugi
handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego (np. fryzjer,
szewc, krawiec), kultury, sportu, zdrowia i owiaty w zakresie ograniczonej generacji ruchu ko³owego oraz us³ug
turystyki i wypoczynku; wyklucza siê us³ugi handlu o
powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych
na granicy dzia³ki;
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  1000 m2;
c) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 25%
d) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5
e) dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 45°
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12 m z
uwzglêdnieniem ochrony widoku z punktu widokowego;
g) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 40%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic;
h) ochrona terenów o du¿ych spadkach:
 niwelacje terenu ograniczyæ do koniecznych przy
lokalizacji obiektów kubaturowych i wjazdów oraz
 nale¿y zrealizowaæ okrelon¹ na rysunku planu
zieleñ towarzysz¹c¹ o charakterze ochronnym (na
skarpach) i retencyjnym (dla wód opadowych) z
uwzglêdnieniem ochrony widoku z punktu widokowego i z mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ sportowych na powierzchni do 10% dzia³ki;
i) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
j) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
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3) U1  tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem
mieszkania w³aciciela; us³ugi turystyki, wypoczynku,
sportu, rekreacji, kultury, zdrowia, owiaty, gastronomii oraz, jako funkcji towarzysz¹cych  handlu i rzemios³a us³ugowego (do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej); wyklucza siê us³ugi handlu o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ dozwolonych wartoci normatywnych
na granicy dzia³ki,
b) maksymalna wysokoæ budynków  10 m z dopuszczeniem dominanty kompozycyjnej (o ograniczonej
do 30 m2 powierzchni) o wysokoci do 15 m na przeciêciu siê osi kompozycyjnych,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  powierzchnia terenu U1 po odjêciu powierzchni dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹ (zakaz podzia³u),
d) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 20%,
e) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5,
f) dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 45°,
g) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 40%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic;
h) ochrona terenów o du¿ych spadkach:
 niwelacje terenu ograniczyæ do koniecznych przy
lokalizacji obiektów kubaturowych i wjazdów oraz
 nale¿y zrealizowaæ okrelon¹ na rysunku planu
zieleñ towarzysz¹c¹ o charakterze ochronnym (na
skarpach) i retencyjnym (dla wód opadowych), z
mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ sportowych na powierzchni do
10% dzia³ki;
i) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
j) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
4) UTL1  UTL3 tereny zabudowy letniskowej;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki  1500 m2;
b) dopuszczalna wysokoæ budynków  do 10 m
c) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 15%
d) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,1
e) dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 45°
f) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 60%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic;
g) istniej¹ce zadrzewienia w miarê mo¿liwoci do adaptacji;
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
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5)

6)

7)

8)

9)
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 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej
LAT(d/n) = 50/40 dB
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów wypoczynkowych.
UTL,U1  tereny zabudowy letniskowo-us³ugowej bez
okrelania proporcji miêdzy nimi; us³ugi turystyki,
wypoczynku, sportu, rekreacji, gastronomii oraz, jako
funkcji towarzysz¹cej  handlu (do 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej); wyklucza siê us³ugi handlu o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  1500 m2,
b) dopuszczalna wysokoæ budynków  do 10 m,
c) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 15%,
d) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,15,
e) dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 45°,
f) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum 60%
terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni
dzia³ki  zadrzewienia w formie grup drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do wydzielanych ulic,
g) istniej¹ce zadrzewienia w miarê mo¿liwoci do adaptacji,
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej,
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 50/40 dB
 poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym okrelony dla terenu mo¿e wymagaæ dzia³añ ochronnych, które powinny byæ zrealizowane w liniach
rozgraniczaj¹cych obiektu emituj¹cego ha³as,
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów wypoczynkowych.
KL1  KL4  ulice lokalne o minimalnej szerokoci 12
m w liniach rozgraniczaj¹cych (zgodnie z rysunkiem
planu); nale¿y uwzglêdniæ rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód
opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady
zag³êbieñ w nawierzchni, inne).
KD1  KD6  ulice dojazdowe o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych z placami do zawracania (zgodnie z rysunkiem planu); nale¿y uwzglêdniæ rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w nawierzchni, inne).
KX1  KX8  ci¹gi pieszo-jezdne o szerokociach w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu i, z
wyj¹tkiem KX1 i KX7, z placami do zawracania; nale¿y
uwzglêdniæ rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych
(nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w
nawierzchni, inne).
KP1  KP4  ci¹gi pieszo-rowerowe o minimalnej szerokoci 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych z mo¿liwoci¹
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przejazdu awaryjnego (zgodnie z rysunkiem planu); nale¿y uwzglêdniæ rodki techniczne ograniczaj¹ce i/lub
spowalniaj¹ce sp³yw powierzchniowy wód opadowych
(nawierzchnie a¿urowe, porowate, uk³ady zag³êbieñ w
nawierzchni, inne).
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cych gminnych dróg
dojazdowych. Obs³uga komunikacj¹ samochodow¹
dzia³ek z dróg lokalnych, dojazdowych i ci¹gów pieszo-jezdnych ustalonych planem. Dopuszcza siê awaryjne i technologiczne przejazdy samochodowe po ci¹gach pieszo-rowerowych.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej i, po oczyszczeniu, z odprowadzeniem do naturalnego odbiornika;
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne; osad z urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody
opadowe nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu jego utylizacji;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
a) przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w uzgodnieniu z jej gestorem;
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora; do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych  czêciowo powierzchniowo i do zagospodarowania na dzia³kach
oraz kana³ami kanalizacji deszczowej.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 24,21 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w
tym:
 4,52 ha gruntów ornych kl. R IIIb (zgodnie z decyzj¹
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ.tr.051/602-241/
02 z dnia 16.05.2002.),
 10, 27 ha gruntów ornych kl. R IVa i 0,30 ha gruntów
ornych kl. R IVb (zgodnie z decyzj¹ Wojewody Pomorskiego R/R-III-7711-1/39/2002/AS z dnia
05.06.2002 r.),
 7,66 ha gruntów ornych kl. R V i 1,46 ha gruntów
ornych kl. R VI.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad
Jeziorem we wsi Choczewo w gminie Choczewo w skali
1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 294, 295

 1100 

 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
 tereny zabudowy us³ugowej,
 tereny zabudowy letniskowej,
 tereny zabudowy letniskowo-us³ugowej,
 ulice lokalne,
 ulice dojazdowe,
 ci¹gi pieszo-jezdne,
 ci¹gi pieszo-rowerowe.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 0%.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Choczewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Choczewo, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VII/21/89 Gminnej Rady Narodowej w Choczewie
z dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 17
poz. 123) z pón. zm. we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

295
UCHWA£A Nr XXXIV/279/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 wrzenia 2002
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 31/2 w Starbieninie w obrêbie Lublewo w gminie Choczewo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,

z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy w Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 31/2 w Starbieninie w obrêbie
Lublewo w gminie Choczewo obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszaru wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem
s¹ nastêpuj¹ce:
1) MN  teren lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie
dwie dzia³ki budowlane o powierzchni minimum
900 m2 ka¿da,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy  25% powierzchni dzia³ki,
c) intensywnoæ zabudowy  do 0,4,
d) maksymalna wysokoæ budynków  9 m,
e) dachy spadziste o nachyleniu od 25 do 45%,
f) powierzchnia zieleni towarzysz¹cej  minimum
40% terenu dzia³ki, w tym minimum 25% powierzchni dzia³ki  zadrzewienia w formie grup
drzew o powierzchni minimum 30 m2, do których
mo¿na zaliczyæ zadrzewienia wzd³u¿ granic posesji przylegaj¹cych do dróg; cenny drzewostan 
do zachowania,
g) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów sieciowych infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne
z tym zwi¹zane,
h) ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony akustycznej:
 okrela siê dopuszczalny poziom dwiêku w
rodowisku zewnêtrznym:
 dla ha³asu komunikacyjnego  w porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/45 dB
 dla pozosta³ych obiektów i róde³ ha³asu  w
porze dziennej i nocnej LAT(d/n) = 55/40 dB
i) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
2) K  tereny komunikacji  fragment skrzy¿owania
dróg.
2. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji
Wjazd w obszar planu z istniej¹cych dróg gminnych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i, po oczyszczeniu, z odprowadzeniem do naturalnego odbiornika;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie
ekologiczne  szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywowe; po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego  zbiorników,
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3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne
rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y
segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach
w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora; do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych:
a) z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach dzia³ki,
b) z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  po podczyszczeniu do parametrów okrelonych w przepisach szczególnych do gruntu lub wód powierzchniowych.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,2186 ha gruntów
rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze (decyzja Woj. Pom. R/R-III-7711-1/62/2002/DK z dnia 13
sierpnia 2002 r.).
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 31/2 w
Starbieninie w obrêbie Lublewo w gminie Choczewo
w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny komunikacji.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Choczewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Choczewo, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VII/21/89 Gminnej Rady Narodowej w Choczewie z
dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 17
poz. 123) z pón. zm. we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
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UCHWA£A Nr XLVIII/405/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji dóbr kultury znajduj¹cych siê na terenie Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm), art. 1 ust. 1i 2, art. 2, art. 3,
art. 8a, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. 1999 r. Nr 98
poz. 1150 z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 2 w zwi¹zku z art. 1
ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pón. zm.)
Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela tryb postêpowania przy wpisywaniu
i skrelaniu dóbr kultury z ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a znajduj¹cych siê na terenie Gminy Szemud.
§2
Zarz¹d Gminy Szemud zobowi¹zany jest do prowadzenia ewidencji dóbr kultury, o której mowa w § 1.
§3
Dobrem kultury w rozumieniu uchwa³y jest ka¿dy
przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub wspó³czesny, maj¹cy znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego regionu Kaszubsko  Pomorskiego ze wzglêdu
na jego wartoæ historyczn¹, naukow¹ lub artystyczn¹.
§4
1. Ewidencja dóbr kultury prowadzona jest w formie odrêbnych ksi¹g oznaczonych literami:
1) A  dla dóbr kultury nieruchomych,
2) B  dla dóbr kultury ruchomych,
3) C  dla dóbr kultury archeologicznych.
2. Wzory ksi¹g, o których mowa w ust. 1, okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§5
1. Ksiêga zawiera nastêpuj¹ce rubryki:

Dziennik Urzêdowy
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1) numer ewidencji  numer kolejny pozycji w ksiêdze
ewidencji, pod któr¹ wpisane jest dobro kultury,
2) wpis do rejestru  oznaczenie organu, który wyda³
decyzje w postêpowaniu o wpisanie do ewidencji,
datê wydania decyzji i jej numer,
3) przedmiot ochrony  rodzaj i nazwê w³asna dobra
kultury,
4) zakres ochrony  treæ rozstrzygniêcia podjêtego w
decyzji,
5) miejsce po³o¿enia lub przechowywania dobra kultury,
6) numer ksiêgi wieczystej, o ile ksiêga taka zosta³a za³o¿ona dla dobra kultury nieruchomego,
7) w³aciciel dobra kultury  imiê, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwê i siedzibê z adresem osoby
prawnej, bêd¹cej w³acicielem dobra kultury b¹d
u¿ytkownikiem wieczystym wpisanego do ewidencji w dniu, w którym decyzja sta³a siê ostateczna, a
w przypadku wspó³w³acicieli  dane wszystkich
wspó³w³acicieli; w razie zmiany danych odpowiednio w³aciciela lub wspó³w³aciciela, b¹d u¿ytkownika wieczystego  w rubryce umieszcza siê adnotacjê odsy³aj¹c¹ do zbioru dokumentów dobra kultury,
8) u¿ytkownik dobra kultury odpowiednio jak w § 4
ust. 1 pkt 7,
9) skrelenie z ewidencji  oznaczenie organu, datê i numer decyzji o skreleniu dobra kultury z ewidencji,
10) uwagi  inne dane dotycz¹ce dobra kultury.
3. Poszczególne wpisy w ksiêdze oddziela siê poziom¹
lini¹ przechodz¹c¹ przez wszystkie rubryki.
4. Przewiduje siê mo¿liwoæ prowadzenia ewidencji tak¿e w formie elektronicznej.
§6
1. Dobra kultury nieruchome, ruchome oraz dobra kultury archeologiczne wpisuje siê do gminnej ewidencji
dóbr kultury na podstawie decyzji Zarz¹du Gminy Szemud wydanej z urzêdu lub na wniosek w³aciciela dobra kultury, b¹d jego u¿ytkownika.
2. Ujêcie dobra kultury w gminnej ewidencji dóbr kultury
nie stwarza przywilejów dla zabytków okrelonych w
ustawie o ochronie dóbr kultury oraz w innych ustawach.
§7
O wpisie dobra kultury do gminnej ewidencji dóbr kultury decyduje:

1) wiek dobra kultury,
2) wartoæ zabytkowa,
3) wartoæ regionalna lub lokalna dobra kultury,
4) znaczenie dobra kultury dla dziedzictwa i rozwoju
kulturowego ze wzglêdu na jego wartoæ historyczn¹, naukow¹ lub artystyczn¹.
§8
1. Dla ka¿dego dobra kultury wpisanego do gminnej ewidencji dóbr kultury Zarz¹d Gminy Szemud prowadzi
zbiór dokumentów dobra kultury, w szczególnoci kartê
adresow¹, która powinna zawiera dane umo¿liwiaj¹ce
okrelenie dobra kultury, jego miejsce po³o¿enia lub
przechowywania, zwiê z³y opis cech i wartoci kulturowych wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ i pomiarow¹, a tak¿e wskazanie w³aciciela i u¿ytkownika tego
dobra kultury.
2. Kartê adresow¹ sporz¹dza siê przynajmniej w 3 egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany do Orodka Dokumentacji Zabytków, a drugi  do konserwatora.
§9
1. Dobro kultury, znajduj¹ce siê w ewidencji dóbr kultury
prowadzonej przez Zarz¹d Gminy Szemud podlega
skreleniu w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) dobro kultury utraci³o sw¹ wartoæ zabytkow¹ wskutek ca³kowitego zniszczenia,
b) dobro kultury wywieziono na sta³e za granicê,
c) dobro kultury zosta³o wpisane do rejestru zabytków
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
2. O skreleniu dobra kultury z ewidencji decyduje Zarz¹d Gminy Szemud.
3. W przypadku skrelenia dobra kultury z ewidencji, zbiór
jego dokumentów jest przechowywany, na podstawie
odrêbnych przepisów, w archiwum zak³adowym gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLVIII/410/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
Wzór ok³adki ksiêgi ewidencji dóbr kultury nieruchomych
EWIDENCJA DÓBR KULTURY GMINY SZEMUD
KSIÊGA A
DOBRA KULTURY NIERUCHOME
Wzór strony parzystej ksiêgi ewidencji dóbr kultury nieruchomych
Numer
ewidencji

Organ

Wpis do ewidencji
Data
Nr decyzji

Przedmiot ochrony

Miejsce po³o¿enia
dobra kultury

Zakres ochrony

Wzór strony nieparzystej ksiêgi ewidencji dóbr kultury nieruchomych
Numer ksiêgi
wieczystej

W³aciciel dobra
kultury

Skrelenie z ewidencji

U¿ytkownik dobra
kultury

Organ

Data

Uwagi

Nr decyzji

Wzór ok³adki ksiêgi ewidencji dóbr kultury ruchomych
EWIDENCJA DÓBR KULTURY GMINY SZEMUD
KSIÊGA B
DOBRA KULTURY RUCHOME
Wzór strony parzystej ksiêgi ewidencji dóbr kultury ruchomych
Numer
ewidencji

Wpis do ewidencji
Organ

Data

Nr decyzji

Przedmiot
ochrony

Zakres ochrony

Miejsce po³o¿enia
lub przechowywania
dobra kultury

Dziennik Urzêdowy
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Wzór strony nieparzystej ksiêgi ewidencji dóbr kultury ruchomych
Skrelenie z ewidencji

U¿ytkownik
dobra kultury

W³aciciel
dobra kultury

Organ

Data

Uwagi

Nr decyzji

Wzór ok³adki ksiêgi ewidencji dóbr kultury archeologicznych
EWIDENCJA DÓBR KULTURY GMINY SZEMUD
KSIÊGA A
DOBRA KULTURY ARCHEOLOGICZNE
Wzór strony parzystej ksiêgi ewidencji dóbr kultury archeologicznych
Numer
ewidencji

Organ

Wpis do ewidencji
Data
Nr decyzji

Przedmiot ochrony

Zakres ochrony

Miejsce po³o¿enia
dobra kultury

Wzór strony nieparzystej ksiêgi ewidencji dóbr kultury archeologicznych
Numer ksiêgi
wieczystej

W³aciciel
dobra kultury

U¿ytkownik dobra
kultury

Skrelenie z ewidencji
Organ

Data

Nr decyzji

Uwagi
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UCHWA£A Nr LI/719/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w rejonie ul. M³yñskiej w Rumi.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,
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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558) Rada Miejska Rumi uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar po³o¿ony w rejonie ulicy M³yñskiej w Rumi, zwany dalej planem.
2. Obszar planu obejmuje dzia³ki nr 175, 178, 288 i cz.
dz. 185 oraz 184 w obrêbie geod. 21 oraz dz. 138/6,
138/7 i cz. dzia³ek 138/4 i cz. 138/5 w obrêbie geod. 19,
ogó³em obszar ok. 2,00 ha.Granice obszaru planu
przedstawione zosta³y na za³¹czniku graficznym (za³.
nr 1)  w skali 1:1000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ
uchwa³y.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) powierzchnia zabudowy  stosunek powierzchni budynków po obrysie zewnêtrznym do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ony w procentach,
2) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury  szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów); ograniczenie
wysokoci nie dotyczy akcentów architektonicznychdominant,
3) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona
na rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (zespo³u budynków), przy czym nie mniej
ni¿ 60% pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyæ
liniê zabudowy; okrelone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów; dopuszcza siê wykraczanie fragmentów zabudowy bêd¹cych gara¿ami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
4) kalenica g³ówna dachu  zasadnicza, g³ówna, najd³u¿sza kalenica dachu bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e
kierunki spadku; przy czym je¿eli budynek ma wiêcej ni¿ jedn¹ kalenicê o tej samej d³ugoci, za g³ówn¹ przyjmuje siê najwy¿sz¹ z nich,
5) linia podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki budowlane
 lina na rysunku planu pokazuj¹ca zasady podzia³u
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terenu, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora,
6) zabudowa gospodarcza  zabudowa gospodarcza na
potrzeby w³asne, z wy³¹czeniem hodowli zwierz¹t.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 6 (od 1
do 6) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz na 4 (od 01 do 04) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi.
2. Obszar planu znajduje siê w granicach obszaru ochronnego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110.
3. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1. ZP
2. Funkcja
teren zieleni parkowej, zieleni lenej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
nie ustala siê  zakaz zabudowy
zakaz podzia³u na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
teren znajduje siê w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110
7. Inne ustalenia
dopuszcza siê lokalizacjê ci¹gu pieszego w urz¹dzeniu
terenu  przebieg jak w stanie istniej¹cym
1. Oznaczenie terenu 2. MN
2. Funkcja
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej; dopuszcza siê sytuowanie wy³¹cznie budynków jednorodzinnych o maksymalnie dwóch lokalach, nawet w przypadku ³¹czenia kilku dzia³ek przez
jednego inwestora
dopuszcza siê sytuowanie altan ogrodowych oraz gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolnostoj¹cych, jako towarzysz¹cych
funkcji podstawowej  na maks. 2 miejsca
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowej zabudowy
 jak na rysunku planu  6 m. od drogi dojazdowej 
02KD oraz 30 m. od lasu  granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej M³yñska 21 i M³yñska 23 w przypadku rozbudowy lub wymiany obecnych kubatur dopuszcza siê
wymóg zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy
od granicy lasu  jak w stanie istn. (ok.15 m.)
podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora, dopuszcza siê odchylenie rze-
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czywistych podzia³ów geodezyjnych od przedstawionych na rysunku linii podzia³u wewnêtrznego o maks.
2m
maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy 
30%
wysokoæ zabudowy  budynek mieszkalny: 1,5-2,0
kondygnacji nadziemnych tj. parter z poddaszem u¿ytkowym, wysokoæ zabudowy do 8-8,5 m, poziom posadowienia parteru maks. 0,6 m od poziomu terenu,
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-45°, kalenica g³ówna ustawiona równolegle do
drogi 02KD  wg zasad pokazanych na rysunku planu,
pokrycie  dachówka lub materia³ dachówkopodobny,
barwa pokrycia dachowego  jak dla dachówki ceramicznej czerwono-br¹zowa
dla budynku gara¿owego wolnostoj¹cego  wysokoæ
zabudowy do 6 m.; forma dachu i rodzaj pokrycia sharmonizowany z rozwi¹zaniami budynku mieszkalnego
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu wymagane
min. 30% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej biologicznie (trawnik, ogród, sad itd.)
teren znajduje siê w obszarze ochronnym G³ównego
zbiornika Wód Podziemnych nr 110
Inne ustalenia
dopuszcza siê modernizacje, rozbudowê, wymianê na
now¹ kubaturê, istniej¹cej zabudowy mieszkalnej, przy
rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków
stosowaæ zasady zawarte w pkt 3
dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych, szklarni, obiektów produkcyjno-gospodarczych, magazynowych,
dopuszcza siê utrzymanie obecnej lokalizacji istniej¹cych budynków wskazanych na rysunku planu

1. Oznaczenie terenu 3 ZP
2. Funkcja
teren zieleni parkowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
nie ustala siê  zakaz zabudowy
zakaz podzia³u na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
teren znajduje siê w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110
wymóg zachowania istniej¹cej zieleni wysokiej, zakaz
przekszta³cania powierzchni terenu
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu 4 ZP,US
2. Funkcja
teren zieleni parkowej, zieleni lenej, us³ug sportu i rekreacji; z dopuszczeniem towarzysz¹cej funkcji mieszkaniowej (1 mieszkanie na dzia³kê);

3.

4.
5.
6.

7.
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nie dopuszcza siê sytuowania obiektów gospodarczych, hodowlanych, gara¿owych wolnostoj¹cych
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu;
wysokoæ zabudowy  1,5-2,0 kondygnacji  parter z
poddaszem u¿ytkowym, wysokoæ zabudowy do
8,5 m, poziom posadowienia parteru maks. 0,6 m od
poziomu terenu, dachy dwuspadowe symetryczne lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy M³yñskiej 01.KD,
pokrycie  dachówka lub materia³ dachówkopodobny,
barwa pokrycia dachowego  jak dla dachówki ceramicznej czerwono-br¹zowa
dopuszcza siê sytuowanie niekubaturowych urz¹dzeñ
obs³ugi ruchu turystycznego i rekreacyjnego  ma³a architektura, parasole, altany, zadaszone miejsce wypoczynku, miejsca parkowania rowerów itp.; maksymalna wysokoæ obiektów  do 4 m
zakaz podzia³u na dzia³ki
Zasady obs³ugi
wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu wymagane
minimum 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
biologicznie czynnej  zieleñce, trawniki itp.
teren znajduje siê w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110
Inne ustalenia
dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cej zabudowy;
funkcje wymagaj¹ce obiektów kubaturowych na dz,
138/6 sytuowaæ w istniej¹cym obiekcie po jego modernizacji b¹d w nowym obiekcie usytuowanym przy
zachowaniu wymaganych nieprzekraczalnych linii zabudowy i zasad okrelonych w pkt 3

1. Oznaczenie terenu 5.MN
2. Funkcja
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej i gara¿u dla potrzeb w³asnych
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowych obiektów
 jak na rysunku planu  min. 20 m. od Zagórskiej Strugi, od ulicy M³yñskiej  zgodnie z przepisami szczególnymi
wysokoæ zabudowy  1,5-2,0 kondygnacji  parter
z poddaszem u¿ytkowym, wysokoæ zabudowy do
8,5 m, poziom posadowienia parteru maks. 0,6 m od
poziomu terenu, dachy symetryczne, dwuspadowe lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia 30-45°, pokrycie 
dachówka lub materia³ dachówkopodobny, barwa pokrycia dachowego  jak dla dachówki ceramicznej czerwono-br¹zowa
ewentualny podzia³ na dzia³ki wymaga sporz¹dzenia
wstêpnego projektu podzia³u geodezyjnego dla ca³ego terenu w liniach rozgraniczaj¹cych obejmuj¹cego
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równie¿ przedstawienie sposobu zagospodarowania
ca³ego terenu
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu wymagane
minimum 30% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
biologicznie czynnej  zieleñce, trawniki itp.
teren znajduje siê w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110
Inne ustalenia
dopuszcza siê utrzymanie obecnej lokalizacji istniej¹cych budynków wskazanych na rysunku planu

1. Oznaczenie terenu 6.ZP,ZI
2. Funkcja
teren zieleni parkowej i izoalcyjno-krajobrazowej zwi¹zanej z ciekiem Zagórskiej Strugi
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
nie ustala siê  zakaz zabudowy
zakaz podzia³ów geodezyjnych
zakaz grodzenia terenu, z wyj¹tkiem granicy pomiêdzy
terenami 5MN a 6ZP,ZI
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
teren znajduje siê w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110 oraz w
strefie ochrony Zagórskiej Strugi
teren zagospodarowaæ zieleni¹ adekwatn¹ siedliskowo; ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew
7. Inne ustalenia
wszelkie dzia³ania realizacyjne, inwestycyjne wymagaj¹
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
§4
Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹c¹ ulicê M³yñsk¹  01 KD oraz projektowane
drogi dojazdowe i ci¹gi pieszo-jezdne oraz piesze.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych,
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 01.KD
2. Funkcja
ulica dojazdowa  fragment istn. ul. M³yñskiej, droga
publiczna
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m.  jak na
rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów
uspokojenia ruchu
w liniach rozgraniczaj¹cych dopuszcza siê realizacjê
cie¿ki rowerowej w kierunku Trójmiejskiego Parku Kra-
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jobrazowego oraz przebieg sieci in¿ynieryjnych uzbrojenia terenu; nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
1. Oznaczenie terenu 02.KD
2. Funkcja
projektowana ulica dojazdowa  przed³u¿enie istn. ulicy M³yñskiej  jako powi¹zanie i dojazd do potencjalnej zabudowy mieszkaniowej na zachód od obszaru
planu  w kierunku ulicy w. Józefa, droga publiczna
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m. jak na
rysunku planu, dopuszcza siê stosowanie elementów
uspokojenia ruchu, nie ogranicza siê iloci zjazdów indywidualnych
dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie przykrawê¿nikowe
dopuszcza siê realizacje sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1. Oznaczenie terenu 03.KX
2. Funkcja
ci¹g pieszo-jezdny  jako przed³u¿enie istn. ul. M³yñskiej, z dopuszczeniem realizacji cie¿ki rowerowej w
kierunku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; ci¹g
publiczny
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  5 m.  jak na
rysunku planu, dopuszcza siê realizacje sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
nie dopuszcza siê parkowania
1. Oznaczenie terenu 04. KX
2. Funkcja
projektowany ci¹g pieszo-jezdny, stanowi¹cy dojazd
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  5 m.  jak na
rysunku planu,
nie dopuszcza siê parkowania
3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. Dopuszcza siê na ulicach dojazdowych (oznaczonych
symbolem KD) wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dem dróg.
5. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  stanowiska postojowe samochodów osobowych dla
potrzeb mieszkañców nale¿y realizowaæ na w³asnych
dzia³kach,
2) czasowe miejsca postojowe  dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych, o ile
umo¿liwiaj¹ to parametry i organizacja ruchu,
3) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug oraz
pracowników  nale¿y realizowaæ w granicach w³asnego terenu.
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu.
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1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego, z projektowanych sieci wodoci¹gowych
usytuowanych w ulicach,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacji sanitarnej usytuowan¹ w ulicach, do ulicy Batorego, Sabata i dalej w kierunku
oczyszczalni,
3) odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
dróg, ulic, placów, parkingów  za porednictwem
podczyszczaczy do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej miejskiej, usytuowanej w ulicach, z w³¹czeniem do istn. kolektorów deszczowych w ul. Sabata, wody opadowe z terenów biologicznie czynnych (trawniki, zieleñce itp.) terenów mieszkaniowych i us³ugowych oraz z odwodnienia dachów 
odprowadzane powierzchniowo do gruntu, zagospodarowaæ na w³asnych dzia³kach,
4) zaopatrzenie w ciep³o  z w³asnych, lokalnych kot³owni niskoemisyjnych lub nieemisyjnych lub z sieci miejskiej,
5) zaopatrzenie w gaz   z istniej¹cej w ul. M³yñskiej
i projektowanej miejskiej sieci gazowej, usytuowanej w ulicach,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru planu przez istniej¹ce i projektowane do rozbudowy linie napowietrzne lub kablowe redniego
i niskiego napiêcia usytuowane w ulicach; owietlenie terenu liniami napowietrznymi lub kablowymi
prowadzonymi w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
i ulic,
7) telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych
sieci usytuowanych w ulicach,
8) gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i miejsce wskazane przez Urz¹d Miejski w Rumi,
z zapewnieniem mo¿liwoci segregacji odpadów.

7) budynki istniej¹ce, dla których dopuszcza siê utrzymanie obecnej lokalizacji,
8) symbole cyfrowo  literowe  oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe; cyfra
oznacza nr kolejny porz¹dkowy od 1 do 6, dla terenów
komunikacyjnych ustalono nr kolejne od 01 do 04; litery  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub
sposób zagospodarowania terenu,
a) MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) ZP,ZI  teren zieleni parkowej miejskiej i izoalcyjnokrajobrazowej,
c) ZP  teren zieleni miejskiej, parkowej,
d) ZP,US  teren zieleni parkowej, miejskiej, z dopuszczeniem obs³ugi us³ug sportu i rekreacji,
e) KD  teren ulic dojazdowych,
f) KX  teren wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu maj¹ charakter
informacyjny lub koordynacyjny.

§6

§9

1. Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym:
 w wysokoci 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 2.MN,
 w wysokoci 0% dla pozosta³ych terenów.

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia
29 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16/90 z dnia
15 czerwca 1990 r. poz. 116), wraz z pón. zm.: (Uchwa³a
Rady Miejskiej Rumi Nr XX/127/91 z dnia 29 sierpnia
1991 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 16 poz. 122, Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr VII/49/94 z dnia 24 listopada
1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 28 poz. 146, Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/210/96 z dnia 28 marca
1996 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z 1996 r. Nr 12 poz. 41).

§7
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.: za³. nr 1  rysunek planu, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie
rozgraniczaj¹ce ulic, dróg,
3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
5) zasada po³o¿enia kalenicy g³ównej budynków projektowanych,
6) wymagany w urz¹dzeniu terenu ci¹g pieszy,

§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Rumi 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 Miejskiego w Rumi,
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 miasta Rumi granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Rumi
J. ¯urek
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§2

UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 listopada 2002 r.

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszarów objêtych planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dopuszcza siê us³ugi wbudowane nieuci¹¿liwe.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
a) granice opracowania,
b) linie zabudowy nieprzekraczalne.

w sprawie okrelenia dla miasta Rumi liczby nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ na rok 2003.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804) oraz art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla miasta Rumi liczbê 5 nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ w 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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UCHWA£A Nr VI/40/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 22 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcza
Gdañskiego rejon ul. Kasprowicza  (dzia³ka nr 337 w
obszarze oznaczonym symbolem E2).
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-11, oraz art. 29
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; Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcza Gdañskiego dot.
dzia³ki nr 337.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gd. rejon ul. Kasprowicza zatwierdzonego uchwa³¹
Nr LIII/374/98 Rady Miasta Pruszcza Gdañskiego z dnia
29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 49 z 1999 r.
poz. 196 i Nr 23 z 2002 r. poz. 584).

§3
Ustalenia dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Po³o¿enie terenu:
Miasto: Pruszcz Gdañski,
Nr dz: dzia³ka nr 337,
Powierzchnia: 0,089 ha,
W³asnoæ: prywatna.
2. Funkcja:
MN/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ugi i handlu.
3. Warunki urbanistyczne:
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje,
pow. dzia³ki  890 m2,
Iloæ dzia³ek  1,
Projektowana zabudowa: budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê obiektu us³ugowego
 handlowego,
Pow. zabudowy dzia³ki: 40% powierzchni dzia³ki, min.
20% pow. biologicznie czynnej,
Kalenica: nie ustala siê,
K¹t nachylenia dachu: od 30 do 50 stopni dwu i wielospadowe o symetrycznych nachyleniach,
Maks. wysokoæ zabudowy: 11 m od poziomu terenu
do kalenicy, poziom posadowienia parteru maks. 1,2
od poziomu terenu,
Linia zabudowy: 6 m. od granic dzia³ek s¹siaduj¹cych
z drog¹.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury:
Komunikacja: dojazd do projektowanej dzia³ki z ul. Kasprowicza,
Woda: z wodoci¹gu miejskiego,
cieki: do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe rozprowadziæ w granicach projektowanej dzia³ki lub do
kanalizacji burzowej projektowanej,
Ogrzewanie: lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub olejowe,
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi:
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki.
6. Inne uwarunkowania:
 ogrodzenie od strony terenów publicznych ustala siê
na 1,2 m.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Pruszcza Gdañskiego 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 Miejskiego w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu miasta Pruszcza Gdañskiego w granicach obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdañskiego zatwierdzonego uchwa³¹ Nr LIII/374/98 Rady Miasta Pruszcza Gdañskiego z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 49 z 1999 r. poz. 196 i Nr 23 z 2002 r. poz. 584)
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
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UCHWA£A Nr VI/41/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 22 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcza
Gdañskiego rejon ul. Kasprowicza  (teren po by³ej kot³owni wraz ze stref¹ ochronn¹).
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-11, oraz art. 29
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; Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcza Gdañskiego rejon
ul. Kasprowicza (teren po by³ej kot³owni wraz ze stref¹
ochronn¹).

Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdañskiego zatwierdzonego uchwa³a
Nr XXXIV/295/93 z 1993 r. Rady Miasta Pruszcza Gdañski
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 81 z 1993 r. z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszarów objêtych planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
M/U  teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej,
1 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹,
Ut/z  tereny us³ug rekreacji z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
Up/k/s  tereny us³ug publicznych, kultury i sportu, dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹,
EE  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
KWO  drogi osiedlowe,
1 KWO  projektowane poszerzenie drogi  ulicy Kasprowicza.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
a) granice opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Po³o¿enie terenu:
Miasto: Pruszcz Gdañski,
Rejon ulicy Kasprowicza,
Powierzchnia 5,4 ha.,
W³asnoæ prywatna i gminy.
2. Funkcja:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
M/U  teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej,
1 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹.
Na terenie oznaczonym symbolem MN, 1MN dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe, wiod¹c¹ funkcj¹ jest zabudowa mieszkaniowa,
Ut/z  tereny us³ug rekreacji z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
Up/k/s  tereny us³ug publicznych, kultury i sportu, dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹,
EE  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
KWO  drogi osiedlowe,
1 KWO  projektowane poszerzenie drogi  ulicy Kasprowicza.
3. Warunki urbanistyczne:
Istniej¹ca zabudowa: istniej¹cy budynek do rozbiórki
lub adaptacji,
Pow. dzia³ki  min. 800 m2, dopuszcza siê ³¹czenia dzia³ek dla zabudowy wielorodzinnej,
Projektowana zabudowa: budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne na terenie oznaczonym symbolem MN i M/U oraz obiekty us³ugowe sportu i kultu-
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ry na terenie oznaczonym symbolem Up/k/s i Ut/z,
Iloæ kondygnacji: dwie plus poddasze u¿ytkowe, dopuszcza siê trzy kondygnacje dla zabudowy wielorodzinnej,
Pow. zabudowy dzia³ki: 40% powierzchni dzia³ki, min.
20% pow. biologicznie czynnej,
Kalenica: nie ustala siê,
K¹t nachylenia dachu: od 25 do 50 stopni dwu i wielospadowe o symetrycznych nachyleniach,
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadowienia parteru
maks. 1,2 od poziomu terenu,
Linia zabudowy: nieprzekraczalna 5,0 m od granic dzia³ek od strony drogi.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury:
Komunikacja: dojazd do projektowanej dzia³ki od ul.
Kasprowicza oraz ulicami projektowanymi osiedlowymi szerokoci w liniach regulacyjnych 10,0 m,
Woda: z wodoci¹gu miejskiego,
cieki: do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, wody opadowe rozprowadziæ w granicach projektowanej dzia³ki
lub do kanalizacji burzowej projektowanej,
Ogrzewanie: lokalne kot³ownie w³asne elektryczne gazowe lub olejowe,
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN i stacji transformatorowej,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi:
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek (iloæ min. 1miejsce postojowe/1 mieszkanie w
zabudowie wielorodzinnej).
6. Inne uwarunkowania:
 ogrodzenie od strony terenów publicznych ustala siê
wysokoæ ogrodzenia maks. 1,2 m,
 dopuszcza siê podzia³y wtórne.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%, a dla terenów gminnych 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Pruszcza Gdañskiego 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 Miejskiego w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Pruszcza Gdañskiego granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdañ-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

skiego zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIV/295/93 z 1993 r.
Rady Miasta Pruszcza Gdañskiego (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15, poz. 81, Nr 9, poz. 47, Nr 28, poz. 144, z 1996 r.
Nr 20, poz. 60, z 1997 r. Nr 20, poz. 55, z 1998 r. Nr 40,
poz. 146, Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 49, poz. 196, Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 75, poz. 909, Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2002 r. Nr 12, poz. 215, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r.
Nr 13, poz. 269, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 23,
poz. 583, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 23, poz. 584, Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 63, poz. 1449, Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2002 r. Nr 64, poz. 1466) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

301
UCHWA£A Nr 31/V/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci oraz
podatku rolnego.
Na podstawie art. 7.ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
ze zm.) Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki znajduj¹ce siê na gruntach pracowniczych ogrodów dzia³kowych z wyj¹tkiem wykorzystywanych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Zwalnia siê od podatku rolnego grunty pracowniczych
ogrodów dzia³kowych sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako u¿ytki rolne, z wyj¹tkiem wykorzystywanych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VI/33/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1

1. Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania, do 31 maja
za dany rok. Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie,
zap³ata podatku nastêpuje nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa, powoduj¹cego powstanie
obowi¹zku podatkowego, po dniu 30 czerwca danego
roku podatnik zobowi¹zany jest uiciæ podatek w 1/2
wysokoci stawki wskazanej w § 1

W uchwale Nr IV/13/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 pkt 2 dodaje siê punkt A w brzmieniu:
A) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.400,00.
2. Dodaje siê § 2 w brzmieniu:
§ 2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych rodki transportowe przeznaczone konstrukcyjnie do:
 dowo¿enia m³odzie¿y szkolnej, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek
owiatowych,
 celów po¿arowych, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek i organizacji,
których statutowym zadaniem jest ochrona
po¿arowa.

§3

§2

Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania nie wiêcej ni¿ trzech psów utrzymywanych w
celu pilnowania gospodarstw rolnych i domowych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.

§1
W roku podatkowym 2003 stawka podatku od posiadania psów wynosi 50 z³ od ka¿dego psa.
§2

§4
Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wykonuj¹ so³tysi w³aciwi ze wzglêdu na miejsce zamieszkania w³acicieli psów oraz inne osoby upowa¿nione przez
Wójta Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XLIII/339/2001 z dnia 22 listopada 2001 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

304
UCHWA£A Nr IV/39/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomoci na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113,
poz. 984) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

303

§1

UCHWA£A Nr VI/34/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 stycznia 2003 r.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci w 2003 r.:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie kultury i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci zwi¹zanej z realizacj¹ bie¿¹cych zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y Nr IV/13/
2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w
tym podatku obowi¹zuj¹cych w Gminie Wejherowo na
2003 rok.
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ciwpo¿arowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze
zm.).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

306

305

UCHWA£A Nr V/36/03
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r.

UCHWA£A Nr V/35/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/15/2002 Rady Gminy
Stegna z dnia 11 grudnia 2002 rok. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych.

w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Stegna uchwala, co
nastêpuje:

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Gminy Stegna uchwala co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) miejsca kultu religijnego i cmentarze,
2) budynek mieszkalny zwi¹zany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez osobê fizyczn¹, usytuowany na
siedlisku wchodz¹cym w sk³ad gospodarstwa rolnego, w którym w³aciciele gospodarstwa rolnego zamieszkuj¹ na sta³e,
3) grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
a) Tr  tereny ró¿ne,
b) dr  drogi,
4) nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹
po¿arnicz¹, sportow¹, kulturaln¹, oraz zajête na prowadzenia warsztatów terapii zajêciowej, z wyj¹tkiem
wykorzystanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
5) nieruchomoci i budowle zwi¹zane z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb ludnoci w zakresie: kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w czêci dotycz¹cej
punktów 1,3 i 4 w paragrafie 1.

§1
W uchwale Nr III/15/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w § 1 ust. 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) za³¹cznik Nr 1, w którym okrelono stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 2
uchwa³y, otrzymuje nowe brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznik Nr 2, w którym okrelono stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 4
uchwa³y, otrzymuje nowe brzmienie, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y,
3) za³¹cznik Nr 3, w którym okrelono stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 6
uchwa³y, otrzymuje nowe brzmienie, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³a treæ uchwa³y Nr III/15/2002 Rady Gminy
Stegna z dnia 11 grudnia 2002 r. pozostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 306
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/36/03
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1, ust. 1, pkt 2 uchwa³y
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

1

2

12

13

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym z a równowa¿ne
Stawka podatkowa
(w z³otych)
3
Dwie osie
1250

13

14

1250

1300

14

15

1300

1350

1350

1400

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

15

Trzy osie
1300

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa
(w z³otych)
4
1250

12

17

17

19

1400

1500

19

21

1500

1600

21

23

1600

1700

23

25

1700

1800

1800

1900

25

1400

Cztery osie i wiêcej
1800

12

25

25

27

1850

1900

27

29

1900

1950

29

31

1950

2200

2000

2250

31

1850

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1, pkt 4 uchwa³y
Masa ca³kowita zespo³u pojazdów; ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

1

2

12

18

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatyczn.lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa
(w z³otych)
3
Dwie osie
1400

18

25

1450

1500

25

31

1500

1600

31

1600

1700

12

40

Trzy osie
1750

1800

1800

2220

Nie mniej ni¿

40

Mniej ni¿

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1450

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 6
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12

18

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatyczn.
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych)
3
Jedna o
1100

18

25

1110

1150

1150

1200

25

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1110

Dwie osie
12

28

1200

1250

28

33

1250

1300

33

38

1300

1350

1350

1480

1400

1400

1400

1400

38
Trzy osie
12

38

38

307

308

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W S£UPSKU
z dnia 10 lutego 2003 r.

Informacja
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1072/3907/W/OWA/2003/RK
i
Nr PCC/1050/3907/W/OWA/2003/RK

w sprawie zmian w sk³adzie Rady Powiatu S³upskiego
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.
1089, Nr 214, poz. 1805) informuje siê, co nastêpuje:
W Radzie Powiatu S³upskiego uchwa³¹ tej Rady Nr III/
15/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. stwierdzono w okrêgu
wyborczym Nr 5 wyganiêcie mandatu radnego Jacka
Graczyka z listy Nr 11  KWW Porozumienie Samorz¹dowe wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a
uchwa³¹ Nr IV/24/2003 z dnia 28 stycznia
2003 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Leszka
Krefta z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
Komisarz Wyborczy
w S³upsku
A. Jastrzêbski

W dniu 23 stycznia 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy:
Energo Gotland Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w miejscowoci Rogo¿ewek (powiat gostyniñski), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Na wniosek Strony, zawarty w pimie z dnia 27 maja
2002 r., na podstawie art. 61 § 1 Kpa i art. 32 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy  Prawo energetyczne, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiêbiorcy: Energo Gotland Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w
miejscowoci Rogo¿ewek, koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a
oraz na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a.
Stosownie do postanowieñ art. 28 ust. 1 i art. 35 ust. 2
ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 50 § 1 i art. 77 § 1
Kodeksu postêpowania administracyjnego, Strona zosta³a
wezwana do przedstawienia informacji niezbêdnych do
wydania koncesji. Strona uczyni³a to uzupe³niaj¹c swój
wniosek.
W toku postêpowania administracyjnego, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e:
1. Strona zosta³a wpisana do Rejestru Przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonego w S¹dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy  XXI Wydzia³
Gospodarczy  w dniu 20 lutego 2001 r. pod Nr 93082,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 308
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2. Strona spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1
 4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci
dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci w zakresie wytwarzania ciep³a oraz jego przesy³ania i dystrybucji, udokumentowa³a, ¿e bêdzie posiadaæ w momencie rozpoczêcia dzia³alnoci koncesjonowanej mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudni osoby o w³aciwych
kwalifikacjach zawodowych,
3. Strona nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym ani w likwidacji.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Warunki wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesj¹ zosta³y okrelone zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo
energetyczne, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Stronê.
Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców
(Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z pón. zm.), decyzj¹ z dnia
9 padziernika 2002 r. Nr 1755/02 Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji zezwoli³ Stronie na nabycie
nieruchomoci stanowi¹cych dzia³ki gruntu wraz z zabudowanymi budynkami, budowlami oraz znajduj¹cymi siê
na nich urz¹dzeniami, za pomoc¹ których bêdzie prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza objêta niniejszymi koncesjami. Na podstawie tego zezwolenia Strona zawar³a
w dniu 14 grudnia 2002 r. (akt notarialny Rep. A Nr 4376/
2002) z przedsiêbiorc¹: MOSTOSTAL-CHOJNICE S.A.
z siedzib¹ w Chojnicach umowê sprzeda¿y tej¿e nieruchomoci.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Strona, w dniu rozpoczêcia
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie objêtym koncesjonowaniem polegaj¹cej na wytwarzaniu oraz na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a winna posiadaæ koncesje na ten
zakres dzia³alnoci oraz taryfê dla ciep³a zatwierdzon¹
przez Prezesa URE (taryfy dla ciep³a przedk³adaj¹ do zatwierdzenia Prezesowi URE wy³¹cznie przedsiêbiorcy posiadaj¹cy stosowne koncesje).

W dniu 14 grudnia 2002 r. pomiêdzy Stron¹ a przedsiêbiorc¹ MOSTOSTAL-CHOJNICE S.A., dotychczasowym koncesjonariuszem prowadz¹cym dzia³alnoæ energetyczn¹ na podstawie udzielonych mu koncesji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/694/626/U/OT-1/98/KK z dnia 16
grudnia 1998 r. oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
Nr PCC/721/S/626/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999 r., zosta³a
podpisana umowa dzier¿awy dotycz¹ca nieruchomoci
opisanej w akcie notarialnym Rep. A Nr 4376/2002 z dnia
14 grudnia 2002 r. Na podstawie powy¿szej umowy, do
czasu uzyskania przez Stronê koncesji umo¿liwiaj¹cych
jej prowadzenie dzia³alnoci energetycznej za pomoc¹ kot³owni w Chojnicach oraz zatwierdzenia jej taryfy dla ciep³a dla tej¿e kot³owni, eksploatacj¹ przedmiotowej kot³owni zajmowa³ siê bêdzie przedsiêbiorca MOSTOSTALCHOJNICE S.A.
Zatem maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoci, interes Strony, jak równie¿ koniecznoæ uwzglêdnienia (w
myl art. 33 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne) przy
podejmowaniu decyzji o udzieleniu koncesji interesu spo³ecznego  tj. m.in. interesu odbiorców ciep³a (polegaj¹cego m.in. na zapewnieniu ci¹g³oci dostaw ciep³a) postanowiono udzieliæ koncesji.
W trakcie postêpowania, stosownie do postanowieñ
art. 23 ust. 3 ustawy  Prawo energetyczne zwrócono siê
z prob¹ o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do
Zarz¹dów Województw Mazowieckiego i Pomorskiego.
Zarz¹dy w wymaganym okresie opinii takiej nie wyda³y,
co w myl art. 23 ust. 4 oznacza opiniê pozytywn¹.
Okres wa¿noci koncesji ustalono na 17 lat zgodnie z
art. 36 ustawy  Prawo energetyczne  zgodnie z wnioskiem Strony.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska
Warszawa, dnia 23 stycznia 2003 r.
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