DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 26 lutego 2003 r.
Nr 29

TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y RADY POWIATU CHOJNICKIEGO:
309  Nr XXXIII/224/2002 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci,
a tak¿e organów do tego uprawnionych .............................................................................................................. 1119
310  Nr XXXIV/229/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu
Powiatu Chojnickiego za 2001 r. i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu z tego tytu³u ............................ 1120
311  Nr XXXVIII/265/2002 z dnia 8 padziernika 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie z drogi
pojazdu i jego parkowanie na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez starostê ............................................ 1120

POROZUMIENIE ZAWARTE POMIÊDZY GMIN¥ KOSAKOWO A STAROST¥ PUCKIM:
312  z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie przekazania Gminie Kosakowo do realizacji niektórych zasad nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego ............................................................................................................... 1121

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE:
313  Nr XLVII/373/2002 z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków ........................................................................................................................................... 1122

UCHWA£A RADY GMINY W SIERAKOWICACH:
314  Nr XLVI/359/02 z dnia 1 padziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego pllanu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê Nr 521/7 po³o¿on¹ we wsi Gowidlino .................................................... 1128

UCHWA£A RADY GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI:
315  Nr XXXVIII/70/2002 z dnia 10 padziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie Gminy Pruszcz Gdañski ............................................................................. 1130

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W CZERNEJ WODZIE:
316  Nr III/20/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda ...................................... 1138

UCHWA£Y RADY GMINY TR¥BKI WIELKIE:
317  Nr 18/II/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego fragmentu wsi Tr¹bki Wielkie obejmuj¹cego dzia³ki nr: 92/3 ..................................... 1148
318  Nr 19/II/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego fragmentu wsi Tr¹bki Wielkie obejmuj¹cego dzia³ki nr: 70, 71,72 .............................. 1149

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1118 

319  Nr 20/II/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego fragmentu wsi Drzewina obejmuj¹cego dzia³ki nr: 8/10 ............................................. 1150

UCHWA£Y RADY MIASTA GDAÑSKA:
320  Nr V/118/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
wyborów do rad jednostek pomocniczych .......................................................................................................... 1152
321  Nr V/119/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniajaca uchwa³ê w sprawie okrelenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych Miasta Gdañska ........................................................ 1153

UCHWA£A RADY GMINY KROKOWA:
322  Nr 34/IV/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak
i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy Krokowa miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y ......................... 1153

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W ¯UKOWIE:
323  Nr V/90/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej za zmianê wpisu do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej z powodu zmian administracyjnych .......................................................................... 1154
324  Nr V/91/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Przyjañ ..................................... 1154

UCHWA£A RADY GMINY W SMÊTOWIE GRANICZNYM:
325  Nr V/18/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Smêtowo Graniczne ................................... 1155

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI:
326  Nr WCC/PCC/402/332/W/OGD/2003 /CW z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie odmowy cofniêcia koncesji
udzielonej na wytwarzanie , przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Pana Wojciecha Kuczyka prowadz¹cego
dzia³alnoæ gospodarcz¹ p.n. VOYDAREX z siedzib¹ w Gdyni ......................................................................... 1170

UCHWA£A RADY GMINY TCZEW:
327  Nr XXXV/382/2002 z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew ........................................................................................................ 1170

SPRAWOZDANIE STAROSTY PUCKIEGO:
328  sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2002 .................................................... 1172

SPRAWOZDANIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO:
329  sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w 2002 roku ................................................... 1174

 1119 

Poz. 309
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UCHWA£A Nr XXXIII/224/2002
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci powiatowych jednostek organizacyjnych z
tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr
142, poz. 1592 z 2001) oraz art. 34 a ustawy z dnia 16
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do których nie
stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w
szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób
prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnych zwanych dalej d³u¿nikami, a tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci i udzielania ulg w jej sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Zarz¹du Powiatu o umorzeniu w ca³oci lub w czêci wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
2) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noæ z
tytu³u, sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej i innych,
3) kierowniku jednostki organizacyjnej-nale¿y przez to
rozumieæ Starostê Powiatu i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
4) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, osobê
fizyczn¹ i prawn¹.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 1, 3, 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
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a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 równie¿ z urzêdu. 3. W przypadkach solidarnej odpowiedzialnoci d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas gdy okolicznoci okrelone w ust. 1 maj¹
zastosowanie do wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Do umarzania wierzytelnoci uprawniony jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacjach
okrelonych § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza 3 krotnoci, kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej
Polskiej Monitor Polski przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego dla celów naliczania odpisu
na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
2) Zarz¹d Powiatu w sytuacjach okrelonych w § 3 ust.
1 pkt 1, 2, 3, 4 je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest wy¿sza ni¿ 3 krotnoæ a nie wy¿sza ni¿ 20- to krotnoæ
kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 1.
3) Rada Powiatu je¿eli wierzytelnoæ jest wy¿sza ni¿ 20to krotnoæ kwoty, o której mowa w pkt 1.
2. Przez wierzytelnoæ o której mowa w ust. 1 rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹, wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
3. Zobowi¹zaæ Zarz¹d Powiatu do sk³adania Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania niniejszej uchwa³y nie
rzadziej ni¿ 2 razy w ci¹gu roku bud¿etowego.
§5
Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci
lub roz³o¿yæ ca³oæ lub czêæ wierzytelnoci na raty
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela na okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lat.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej i Zarz¹d Powiatu wed³ug kryteriów okrelonych w§ 4
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci o których mowa w
§ 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno  prawnym w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-prawnych w drodze umowy (ugody).
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
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wierzytelnoci na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê chyba. ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów p³atnoci, wówczas ca³a wierzytelnoæ staje
siê natychmiast wymagalna.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka

310
UCHWA£A Nr XXXIV/229/2002
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Powiatu Chojnickiego za 2001 r. i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu z tego tytu³u
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Rozpatrzyæ przedstawione przez Zarz¹d Powiatu sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu Chojnickiego za
2001 rok.
§2
W zwi¹zku z rozpatrzeniem sprawozdania, o którym
mowa w § 1, udzieliæ Zarz¹dowi Powiatu absolutorium z
tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka

311
UCHWA£A Nr XXXVIII/265/2002
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie z drogi
pojazdu i jego parkowanie na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez starostê.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592) w zwi¹zku z art. 130a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 133, poz. 872;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649;
oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,

poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³aty za usuniêcie z drogi pojazdów ustala siê w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej (d.m.c.)
do 3,5 t:
a) teren w promieniu 15 km od miejsca lokalizacji
parkingu  rycza³t 100 z³ brutto (w tym dojazd, za³adunek, holowanie, roz³adunek, przekazanie pojazdu na parking),
b) w pozosta³ych przypadkach  rycza³t 100 z³ brutto + op³ata za ka¿dy kolejny km:
 1,50 z³ brutto/km za dojazd,
 2,00 z³ brutto/km za holowanie.
2) Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej (d.m.c.)
od 3,5 t do 7,5 t:
a) teren w promieniu 15 km od miejsca lokalizacji
parkingu  rycza³t 180 z³ brutto (w tym dojazd, za³adunek, holowanie, ro z³adunek, przekazanie pojazdu na parking),
b) w pozosta³ych przypadkach  rycza³t 180 z³ brutto + op³ata za ka¿dy km:
 2,00 z³ brutto/km za dojazd,
 2,50 z³ brutto/km holowanie.
3) Pozosta³e pojazdy:
a) teren w promieniu 15 km od miejsca lokalizacji
parkingu  rycza³t 350 z³ brutto (w tym dojazd, za³adunek, holowanie, ro z³adunek, przekazanie pojazdu na parking),
b) w pozosta³ych przypadkach  rycza³t 350 z³ brutto + op³ata za ka¿dy km:
 3,50 z³ brutto/km za dojazd,
 5,00 z³ brutto/km holowanie.
4) U¿ycie dwigu dla celów usuniêcia pojazdu 60 z³/h.
§2
Op³aty za parkowanie pojazdu na parkingu strze¿onym
wyznaczonym przez starostê ustala siê w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1) motorower, motocykl  3,70 z³ brutto za dobê,
2) pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t
 10 z³ brutto za dobê,
3) pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5t
do 7,5t  15 z³ brutto za dobê,
4) pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 7,5 t  20 z³ brutto za dobê,
5) pojazdów przejêtych na rzecz Skarbu Pañstwa 
1,50 z³ brutto za dobê.
§3
Op³aty o których mowa w § 2 liczone s¹ od ka¿dej rozpoczêtej doby postojowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka
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POROZUMIENIE
zawarte z dniu 10 czerwca 2002 r.
pomiêdzy:
Gmin¹ Kosakowo, reprezentowan¹ przez:
 Wójta  Pana Andrzeja Czaplickiego
 Zastêpcê wójta  Pani¹ Jolantê Bieszke
a
Starost¹ Puckim  Panem Arturem Jab³oñskim
w sprawie przekazania Gminie Kosakowo do realizacji
niektórych zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Puckiego.
Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 82a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 180), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz. U. 16, poz. 78, Nr 141, poz. 692; z 1997 r. Nr 60,
poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085),
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), art. 20 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161;
z 1992 r. Nr 20, poz. 78; z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r.
Nr 85, poz. 426; z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 146, poz. 680;
z 1997 r. Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i 944; z 1998 r.
Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r.
Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1359,
Nr 125, poz. 1368), art. 1086 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 13 padziernik a 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U.
Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70,
Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623)
oraz uchwa³y nr LXIV/42/2002 z 27 maja 2002 r. Rady
Gminy Kosakowo w sprawie uchwalenia porozumienia
o przekazaniu Gminie Kosakowo do realizacji niektórych
zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego.
§1
Starosta Pucki zleca a Gmina Kosakowo przyjmuje do
prowadzenia nastêpuj¹ce zadania:
1. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692; z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, Nr 100, poz. 1085):
a) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czanie
gruntów z u¿ytkowania rolniczego (art. 11),
b) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12),
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c) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (Art. 14 ust. 1 i 2),
d) prowadzenie sprawozdawczoci dotycz¹cej w.w.
spraw (art. 33 pkt 1 i 2).
2. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 180):
a) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (Art. 19 ust. 1),
b) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
c) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30
ust. 1),
d) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia
(art. 30 ust. 2 i 3),
e) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
f) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
g) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci
w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu
budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 oraz art. 35 ust. 3),
h) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
i) dokonywanie zmiany pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od
zatwierdzenia projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê (art. 36a ust. 1),
j) uchylenie pozwolenia na budowê (art. 36a ust. 2),
k) stwierdzenie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
l) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37 ust. 1
i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
m) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (ar. 38 ust. 2),
n) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40), orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisu art. 42 ust. 1 w stosunku do
budowy lub rozbiórki innych obiektów, o których
mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42 ust. 3),
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o) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
p) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
q) rozstrzyganie niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków
korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
r) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu, zg³aszania sprzeciwu oraz
wydawanie pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust.
1 i art. 59),
s) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
t) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
u) sprawowanie administracji architektoniczno  budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81c i 82b)
3. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ o samodzielnoci lokali
(art. 2 ust. 3).
4. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
1991 r. Nr 36, poz. 161; z 1992 r. Nr 20, poz. 78; z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426; z 1996 r. Nr 43,
poz. 189, Nr 146, poz. 680; z 1997 r. Nr 137, poz. 926,
Nr 141, poz. 943 i 944; z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 76, poz. 809,
Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1359, Nr 125, poz. 1368):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2)
5. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z
pón. zm.):
 prowadzenie na wniosek komornika dochodzenia w
celu ustalenia maj¹tku i dochodów d³u¿nika (art. 1086).

w¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.

§2

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.

1. Niniejsze porozumienie nale¿y podaæ w podstawie
prawnej decyzji wydawanych w sprawach nim objêtych.
2. Starosta Pucki zastrzega sobie prawo kontrolowania
sposobu prowadzenia spraw powierzonych do wykonywania na mocy niniejszego porozumienia.
§3
1. Starosta Pucki przeka¿e z bud¿etu powiatu na realizacjê zadañ objêtych niniejszym porozumieniem kwotê
ustalon¹ corocznie przez Radê Powiatu Puckiego w
uzgodnieniu z Gmin¹ Kosakowo.
2. rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach miesiêcznych z góry i obejmuj¹ one wszystkie nale¿noci
zwi¹zane z prowadzeniem przez Gminê Kosakowo
spraw objêtych niniejszym porozumieniem.
§4
Gmina Kosakowo ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tko-

§5
1. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
2. Na mocy porozumienia niniejszy akt mo¿e zostaæ rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 wrzenia 1990 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy
niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego
w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23A poz. 212A; z 1992 r.
Nr 22, poz. 127; z 1993 r. Nr 10, poz. 56; z 1994 r. Nr 42,
poz. 216; z 1995 r. Nr 4, poz. 26, Nr 14, poz. 67; z 2000 r.
Nr 104, po. 677).
§7
Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w 5 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 dla ka¿dej ze stron oraz jeden
celem publikacji.
§8
Porozumienie podlega publikacji w Pomorskim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia.
Starosta Pucki
Starosta
A. Jab³oñski

Gmina Kosakowo
Wójt
A. Czaplicki
Z-ca Wójta
J. Bieszke

313
UCHWA£A Nr XLVII/373/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 wrzenia 2002 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm.)  Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków w brzmieniu za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Sztum.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
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og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. Oleksiak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLVII/373/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Za³¹cznik Nr 1
do umowy o dostarczanie wody
i odprowadzanie cieków
Czêæ I
CZÊÆ OGÓLNA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji sp. z o.o., zwane dalej Spó³k¹, na terenie miasta i gminy Sztum.
§2
Celem niniejszego regulaminu jest okrelenie:
1) praw i obowi¹zków Spó³ki oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo- kanalizacyjnych wiadczonych przez Spó³kê, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,
2) poziomu us³ug wiadczonych przez Spó³kê w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania cieków,
3) szczegó³owych warunków i trybu zawierania umów z
odbiorcami us³ug,
4) sposobu rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach,
5) warunków przy³¹czenia do sieci,
6) technicznych warunków okrelaj¹cych mo¿liwoæ dostêpu do us³ug wodoci¹gowo- kanalizacyjnych,
7) sposobu postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków,
8) standardów obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotycz¹cych zak³óceñ w dostawie wody i odprowadzaniu cieków.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Czêæ II
DOSTARCZANIE WODY
ROZDZIA£ II
Obowi¹zki i prawa Spó³ki
§3

Spó³ka ma obowi¹zek:
1) dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej Spó³ki wodê odbiorcy do zaworu za wodomierzem g³ównym w sposób
ci¹g³y, na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej
wed³ug zasad okrelonych niniejszym Regulaminem,
a w szczególnoci zapewniæ dostawê wody o wymaganym cinieniu oraz odpowiedniej jakoci,
2) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody,
3) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej (wraz z czêci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za
wodomierzem je¿eli przy³¹cze jest w³asnoci¹ Spó³ki)
oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z
wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn
le¿¹cych po stronie odbiorcy wody,
4) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ hydrantów ulicznych
bêd¹cych w eksploatacji Spó³ki,
5) zainstalowaæ i utrzymaæ wodomierz g³ówny na koszt
Spó³ki,
6) wydawaæ odp³atnie warunki techniczne niezbêdne do
pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej budynku do sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji Spó³ki oraz
uzgodniæ w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora
dokumentacjê techniczn¹,
7) przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej
siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w niniejszym Regulaminie oraz istniej¹ mo¿liwoci techniczne wiadczenia us³ug i zawrzeæ z ni¹ umowê o zaopatrzenie w
wodê,
8) reagowaæ niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie
d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni.
§4
Spó³ka ma prawo:
1) wstêpu, za okazaniem legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw lub wymiany urz¹dzeñ
bêd¹cych w posiadaniu Spó³ki, odciêcia dostaw wody
oraz wykonania innych czynnoci niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ,
2) wejcia na teren posesji (w pasie o szerokoci 3 m na
przebiegu sieci wodoci¹gowej lub przy³¹cza wodoci¹gowego) w celu usuniêcia awarii  bez odszkodowania.
ROZDZIA£ III
Prawa i obowi¹zki odbiorcy
§5
Odbiorca us³ug ma prawo:
1) do dostawy wody o odpowiednim cinieniu i odpowiedniej jakoci,
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2) zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczonych op³at za wodê,
3) domagaæ siê obni¿enia nale¿noci w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakoci oraz o cinieniu ni¿szym od okrelonego warunkami technicznymi,
4) ¿¹daæ od Spó³ki w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,
5) domagaæ siê odszkodowania za udokumentowane
szkody powsta³e w zwi¹zku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, z
wyj¹tkiem o którym mowa w § 4 punkt 2,
6) uzyskaæ wskazanie zastêpczych róde³ zaopatrzenia w
wodê w przypadku przerw w dostawie wody, wynikaj¹cych z Rozdzia³u VII niniejszego Regulaminu.
§6
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do:
1) zapewnienia niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych na swój koszt, chyba ¿e umowa bêdzie stanowiæ inaczej,
2) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w taki sposób,
aby wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w
funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej, a w szczególnoci:
 unikniêcia uderzeñ hydraulicznych,
 wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia
bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej
lub powrotu ciep³ej wody,
3) prawid³owego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia lub studni wodomierzowej, w których umieszczony jest wodomierz g³ówny,
4) umo¿liwienia dostêpu pracownikom Spó³ki, po okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia,
do wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu w celu dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia
przegl¹dów, napraw i wymiany urz¹dzeñ posiadanych
przez Spó³kê, a tak¿e kontroli ich funkcjonowania,
5) pokrycia kosztów sprawdzenia wodomierza, o których
mowa w § 5 pkt 3 w przypadku stwierdzenia jego prawid³owego dzia³ania.
§7
Odbiorcy us³ug zabrania siê w szczególnoci:
1) u¿ywania wody dostarczanej z sieci wodoci¹gowej niezgodnie z umow¹ zawart¹ ze Spó³k¹,
2) odsprzedawania wody, chyba ¿e zawarta umowa ze
Spó³k¹ stanowi inaczej,
3) poboru wody przed wodomierzem,
4) dokonywania na przy³¹czach dzia³añ innych, ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,
5) przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
6) wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d instalacji
wodoci¹gowej do uziemienia urz¹dzeñ elektrycznych,
7) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew
i krzewów na przy³¹czach i sieciach wodoci¹gowych
w pasie o szerokoci 3 m (po 1,5 m od ich osi).
§8
Naruszenie postanowieñ paragrafu 6 i 7 poci¹ga za
sob¹ mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy o dostarczenie

wody przez Spó³kê. Wypowiedzenie winno byæ poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawid³owoci jego
postêpowania i wezwaniem do zaprzestania naruszeñ
i wynikaj¹cych z tego konsekwencjach.
ROZDZIA£ IV
Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
§9
Na pisemny wniosek odbiorcy, Spó³ka zobowi¹zana
jest okreliæ warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej.
§ 10
1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku okresowo nieczynnych przy³¹czy nastêpuje maksymalnie
w ci¹gu 15 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.
2. Uruchomienia przy³¹cza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje wy³¹cznie Spó³ka po op³aceniu przez odbiorcê
us³ug kosztów tego uruchomienia.
§ 11
1. W przypadku wykonania nowego przy³¹cza, dostarczanie wody uzale¿nione jest od terminu zakoñczenia oraz
od dokonania odbiory tych prac i zawarcia umowy na
dostarczanie wody, jednak¿e nie póniej ni¿ w ci¹gu
15 dni od daty podpisania umowy.
2. Realizacja budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego odbywa siê na koszt osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci w oparciu o wydane warunki techniczne.
3. Dokumentacja techniczna nowego przy³¹cza wymaga
uzgodnienia ze Spó³k¹.
4. O terminie przyst¹pienia do robót odbiorca zobowi¹zany jest powiadomiæ Spó³kê na 7 dni przed ich rozpoczêciem.
§ 12
Spó³ka jest obowi¹zana zapewniæ realizacjê budowy
i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych ustalonych przez
gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.
ROZDZIA£ V
Zasady zawierania
i rozwi¹zywania umów z odbiorcami wody
§ 13
1. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy
o zaopatrzenie w wodê zawartej miêdzy Spó³k¹ a odbiorc¹ us³ug.
2. Podpisanie umowy z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu przez ni¹ pisemnego wniosku.
§ 14
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda, albo z osob¹ która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym.
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2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, Spó³ka zawiera
umowy bezporednio z osobami korzystaj¹cymi z lokali, po spe³nieniu nastêpuj¹cych wymogów:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony ze Spó³k¹,
2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustali³ sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania. W przypadku, gdy za ró¿nice wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami w lokalach p³aciæ bêdzie korzystaj¹cy z
lokalu wymagana jest pisemna jego zgoda,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
wody w pozosta³ych lokalach.
4. Spó³ka mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 1
i 2, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 3.
§ 15
Miejscem dostarczenia wody przez Spó³kê jest zawór
za wodomierzem g³ównym.
§ 16
Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nie okrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia ich przez strony z
zachowaniem 2-miesiêcznego terminu wypowiedzenia.
§ 17
Po up³ywie terminu wypowiedzenia Spó³ka zaniecha
dostarczania wody i mo¿e zastosowaæ rodki techniczne
uniemo¿liwiaj¹ce jej pobór.
§ 18
W przypadku zmiany w³aciciela nieruchomoci nastêpuje wyganiêcie umowy w terminie 7- dniowym od dnia
pisemnego powiadomienia dostawcy wody.
ROZDZIA£ VI
Zasady rozliczania nale¿noci za dostarczon¹ wodê
§ 19
Rozlicznie zu¿ycia wody odbywa siê w oparciu o odczyty wodomierza g³ównego na przy³¹czu lub w przypadku braku wodomierza na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków.
§ 20
W przypadku przejciowej niesprawnoci wodomierza
iloæ dostarczonej wody ustala siê w oparciu o zu¿ycie
wody w ostatnich 3 miesi¹cach poprzedzaj¹cych unieruchomienie wodomierza.
§ 21
Naliczanie nale¿noci odbywa siê na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody.
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§ 22

Okresy obrachunkowe mog¹ byæ od 1 miesi¹ca do 3
miesiêcy.
§ 23
Tryb ustalania cen i stawek op³at okrelonych w taryfie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
§ 24
Otrzyman¹ fakturê VAT za wodê odbiorca wody zobowi¹zany jest zap³aciæ w terminie okrelonym w fakturze.
§ 25
Zw³oka w uregulowaniu nale¿noci poci¹ga za sob¹
naliczanie odsetek ustawowych.
§ 26
Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci. Nadp³ata podlega z urzêdu zaliczeniu na poczet bie¿¹cych i przys z³ych op³at, chyba ¿e
odbiorca z³o¿y pisemny wniosek o zwrot.
§ 27
1. Spó³ka mo¿e odci¹æ dostawê wody, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe wykonano niezgodnie z
przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest
bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach.
2. Spó³ka jest obowi¹zana do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Spó³ka o zamiarze odciêcia dostawy wody oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów
poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora
sanitarnego, zarz¹d gminy oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia
dostaw wody.
§ 28
Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez odbiorcê uiszczenia nale¿nych kwot wraz z ustawowymi odsetkami,
op³aceniu kosztów poniesionych przez Spó³kê zwi¹zanych
z zamkniêciem i otwarciem przy³¹cza oraz zawarciu nowej umowy.
ROZDZIA£ VII
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oci dostawy wody
przypadki szczególne
§ 29
1. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno- remontowych.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody Spó³ka
obowi¹zana jest powiadomiæ odbiorcê wody najpóniej na dwa dni przed planowanym terminem, w sposób zwyczajowo przyjêty w Spó³ce.
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3. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, Spó³ka
powinna zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody informuj¹c odbiorcê wody o jego lokalizacji.
§ 30
Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e
nast¹piæ tak¿e decyzj¹ dyrektora regionalnego zarz¹du
gospodarki wodnej wydan¹ na podstawie art. 88 ustawy
Prawo Wodne.
§ 31
Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:
1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczeniu wody na ujêciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych.
§ 32
W okresie trwania klêski ¿ywio³owej, w przypadki gdyby dosz³o do zanieczyszczenia wody, Spó³ka mo¿e wprowadziæ ograniczenia w dostarczaniu wody, po uprzednim
zawiadomieniu odbiorców us³ug poprzez og³oszenie w
rodkach masowego przekazu b¹d przez obwieszczenia.
CZÊÆ III
ODPROWADZANIE CIEKÓW
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki i prawa Spó³ki
§ 33
Spó³ka ma obowi¹zek:
1) przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego Spó³ki cieki bytowe, komunalne oraz przemys³owe od dostawców
cieków na podstawie zawartej z nimi umowy, wg zasad okrelonych niniejszym Regulaminem, a w szczególnoci zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ
kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania cieków
w sposób ci¹g³y, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ odprowadzanych cieków, z wyj¹tkiem uzasadnionych
przypadków okrelonych w rozdziale XIII niniejszego
Regulaminu,
2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnej
wraz z czêci¹ przy³¹cza bêd¹cego na maj¹tku Spó³ki
oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z
wyj¹tkiem usuwania zatorów i uszkodzeñ spowodowanych przez dostawcê cieków,
3) kontroli przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
4) kontrolowaæ odprowadzane cieki pod wzglêdem ich
zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi normami oraz sygnalizowaæ w³aciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach
spowodowanych przez dostawcê cieków na skutek
przekroczenia tych norm.
§ 34
Spó³ka ma prawo:
1) wstêpu, za okazaniem legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego lub
odciêcia przy³¹cza kanalizacyjnego,

2) kontrolowaæ stan techniczny przy³¹cza w czasie eksploatacji,
3) wejcia na teren posesji (w pasie o szerokoci 5 m na
przebiegu przy³¹cza i sieci kanalizacyjnej) w celu usuniêcia awarii  bez odszkodowania,
4) obci¹¿aæ dostawcê cieków kosztami wykonanych
przez siebie kontroli i analiz je¿eli zostanie stwierdzone
nieprawid³owe eksploatowanie przy³¹czy i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ IX
Prawa i obowi¹zki dostawcy cieków
§ 35
Dostawca cieków ma prawo:
1) do ci¹g³ego odbioru cieków,
2) zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczonych
op³at za cieki,
3) domagaæ siê odszkodowania za udokumentowane
szkody powsta³e z winy Spó³ki w zwi¹zku z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych, z wyj¹tkiem § 34 pkt 3,
4) do zainstalowania i utrzymania na w³asny koszt urz¹dzenia pomiarowego.
§ 36
Dostawca cieków jest zobowi¹zany do:
1) zapewnienia niezawodnego dzia³ania, na swój koszt,
posiadanych urz¹dzeñ i przy³¹czy kanalizacyjnych z
urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie, chyba ¿e umowa
stanowi inaczej,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególnoci:
 nie wrzucania do urz¹dzeñ instalacji kanalizacyjnej
odpadów sta³ych, nawet rozdrobnionych,
 nie wylewania substancji o sk³adzie i stê¿eniach przekraczaj¹cych normy okrelone w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
3) zapewnienie dostêpu pracownikom Spó³ki do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania cieków
do analizy laboratoryjnej,
4) przeprowadzania kontroli przez pracowników Spó³ki
instalacji kanalizacyjnej i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
5) powiadamiania Spó³ki o posiadanych w³asnych ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczania nale¿noci za odbiór cieków,
6) wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
cofniêciem siê cieków z sieci kanalizacyjnej,
7) wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek w³asny tylko do cieków komunalnych chyba, ¿e
zawarta umowa stanowi inaczej,
8) likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoc¹ których
odprowadza³ cieki do zbiorników bezodp³ywowych,
do czasu w³¹czenia do sieci kanalizacyjnej,
9) stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które uniemo¿liwiaj¹ bezporednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej z instalacj¹ kanalizacyjn¹.
Dostawcy cieków zabrania siê lokalizacji budynków
i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na przy³¹czach i sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokoci
3 m (po 1,5 m od ich osi).
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§ 37

§ 41

Dostawca cieków przemys³owych wprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest obowi¹zany do:
1) niezw³ocznego powiadomienia w³aciciela urz¹dzeñ
kanalizacyjnych o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki awarii,
2) instalowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej eksploatacji
tych urz¹dzeñ,
3) umo¿liwienia w³acicielowi urz¹dzeñ kanalizacyjnych
dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloci
i jakoci cieków przemys³owych wprowadzanych
do tych urz¹dzeñ oraz przeprowadzania kontroli sieci
i urz¹dzeñ do podczyszczania cieków bêd¹cych
w³asnoci¹ odbiorcy us³ug,
4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych
iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych
oraz ich wskaników zanieczyszczenia, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ciekach przemys³owych mo¿e
stwarzaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków,
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli w³acicielowi urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz informacji
na temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych
cieki, a tak¿e rodzaju i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do cieków,
6) zainstalowania urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do
okrelania iloci i jakoci cieków przemys³owych,
na ¿¹danie w³aciciela urz¹dzeñ kanalizacyjnych, je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹
wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków.

W przypadku wykonania nowego przy³¹cza odbiór cieków uzale¿niony jest od terminu zakoñczenia i odbioru
tych prac oraz podpisania umowy, jednak¿e nie póniej
ni¿ w ci¹gu 15 dni od daty podpisania umowy.

§ 38
Ka¿de naruszenie zasad zawartych w § 36 i § 37 poci¹ga za sob¹ mo¿liwoæ dochodzenia przez Spó³kê odszkodowania na drodze s¹dowej oraz mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy, co powinno byæ poprzedzone stosownym
upomnieniem.
§ 39
Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki, Spó³ka ma prawo nakazaæ zastosowanie niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
ROZDZIA£ X
Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej
§ 40
Na pisemny wniosek dostawcy cieków Spó³ka wyda
warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej, uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy prawa.

ROZDZIA£ XI
Zasady zawierania
i rozwi¹zywania umów z dostawc¹ cieków
§ 42
1. Odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie
umowy o odprowadzanie cieków zawartej miêdzy
Spó³k¹ a dostawc¹ cieków.
2. Podpisanie umowy nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu
przez dostawcê cieków pisemnego wniosku.
§ 43
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, z
którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym.
2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, Spó³ka zawiera
umowy bezporednio z osobami korzystaj¹cymi z lokali, po spe³nieniu nastêpuj¹cych wymogów:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony ze Spó³k¹,
2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustali³ sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania. W przypadku gdy za ró¿nice
wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami w lokalach p³aciæ bêdzie korzystaj¹cy z
lokalu wymagana jest pisemna jego zgoda,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw
wody w pozosta³ych lokalach.
4. Spó³ka mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w ust.
1 i 2, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 3.
§ 44
Miejscem odbioru cieków przez Spó³kê jest pierwsza
studzienka na przykanaliku, licz¹c od strony budynku, a
w przypadku jej braku jest granica nieruchomoci.
§ 45
Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nie okrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia ich przez strony z
zachowaniem 2 miesiêcznego terminu wypowiedzenia.
§ 46
Po up³ywie terminu wypowiedzenia, Spó³ka zaniecha
odbioru cieków i mo¿e zastosowaæ rodki techniczne
uniemo¿liwiaj¹ce odbiór cieków.
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§ 47
W przypadku zmiany dostawcy cieków wyganiêcie
umowy nast¹pi w terminie 7 dniowym od dnia pisemnego powiadamiania odbiorcy cieków.
§ 48
Tryb ustalania cen i stawek op³at okrelonych w taryfie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
§ 49
Integraln¹ czêci¹ umów z dostawc¹ cieków, wprowadzaj¹cym cieki przemys³owe, s¹ za³¹czniki dotycz¹ce dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.
§ 50
W przypadku uporczywego przekraczania warunków
okrelonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcê cieków dzia³añ na rzecz poprawy jakoci cieków, Spó³ce przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy za 1
miesiêcznym terminem wypowiedzenia.
ROZDZIA£ XII
Zasady rozliczania nale¿noci za odbiór cieków
§ 51
1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy, o
której mowa w § 42, jako równ¹ iloci wody pobranej
lub okrelonej w umowie.
3. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawi dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
§ 52
Naliczanie nale¿noci za cieki odbywa siê z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej taryfy w tym samym czasie co rozliczania nale¿noci za wodê.
§ 53
Okresy obrachunkowe mog¹ byæ od 1 miesi¹ca do 3
miesiêcy.
§ 54
Fakturê VAT za cieki dostawca zobowi¹zany jest zap³aciæ w terminie okrelonym w fakturze.
§ 55
Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci. W razie uwzglêdnienia reklamacji,
ewentualna nadp³ata podlega na pisemny wniosek odbiorcy zwrotowi b¹d zostaje zaliczona na poczet
przys z³ych nale¿noci.

1) przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) dostawca cieków nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) jakoæ prowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
4) zosta³o stwierdzone nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy
celowo uszkodzonych albo pominiêtych urz¹dzeniach pomiarowych.
2. Spó³ka o zamiarze zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego,
zarz¹d gminy oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20
dni przed planowanym terminem zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
ROZDZIA£ XIII
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oci wiadczonych
us³ug kanalizacyjnych  przypadki szczególne
§ 58
Wyst¹pienie przerwy w odbiorze cieków mo¿e mieæ
miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) w zwi¹zku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2) w zwi¹zku z koniecznoci¹ usuwania awarii,
3) w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
ROZDZIA£ XIV
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków
§ 59
1. Spó³ka okrela taryfy na 1 rok.
2. Taryfy podlegaj¹ zatwierdzeniu w drodze uchwa³y rady
gminy.
3. Je¿eli rada gminy nie podejmie uchwa³y w terminie 45
dni wchodz¹ one w ¿ycie po up³ywie 70 dni od
dnia z³o¿enia wniosku o zatwierdzenie taryf okrelonych przez spó³kê.
4. Spó³ka og³asza w miejscowej prasie taryfy w terminie
co najmniej 7 dni przed wejciem ich w ¿ycie.
5. Ceny i stawki op³at okrelone w taryfie s¹ ró¿nicowane dla poszczególnych grup odbiorców us³ug na podstawie udokumentowanych ró¿nic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków.
Grupa odbiorców us³ug  to odbiorcy wyodrêbnieni
na podstawie charakterystyki zu¿ycia wody lub odprowadzania cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a
tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone
us³ugi.

§ 56

314

Zw³oka w uregulowaniu nale¿noci poci¹ga za sob¹
naliczanie odsetek ustawowych.

UCHWA£A Nr XLVII/359/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.

§ 57
1. Spó³ka mo¿e zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
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wania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 521/7
po³o¿on¹ we wsi Gowidlino.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. , art. 2, art. 26  29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz
art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 49, Nr132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Sierakowice uchwala co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia 30
kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131, z pón.
zm. Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 521/7 we wsi Gowidlino o
pow. ok. 0.06 ha, przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
Utl przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej  1 dzia³ka o powierzchni jak na rysunku
planu.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 10% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 60% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Nowowprowadzone gatunki drzew i krzewów winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Gabaryt budynku 1.5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8.5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach
dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w
przedzia³ach 20°-30° i 45°-50°. Budynek usytuowany
kalenic¹ równolegle do drogi usytuowanej na dzia³ce
o numerze ewidencyjnym gruntu 540. Poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0.7 m powy¿ej poziomu terenu. Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny
jak: kamieñ, ceg³a licowa. W konstrukcji dachu i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ drewno.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6.0 m od drogi zlokalizowanej na dzia³ce nr 930/3, 4.0 m od wschodniej
i pó³nocnej granicy terenu.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji drog¹ zlokalizowan¹ na dzia³ce o
numerze ewidencyjnym gruntu 930/3. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo przejazdu przez tê drogê.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci lub
z ujêcia lokalnego.
Odprowadzenie cieków tymczasowo do zbiornika
szczelnego monolitycznego z okresowym opró¿nianiem. Docelowo do kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie
obiekty nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ. Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹
umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjono-
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wanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym us³ugi komunalne.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy w Sierakowicach.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
3. Ustalenia inne.
Teren dzia³ki nr 521/7 zosta³ w³¹czony w granice Gowidliñskiego Obszaru chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu 11/98 Wojewody Gdañskiego.
Na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do dróg wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji od strony drogi.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej indywidualnej na dzia³ce nr 521/7 we
wsi Gowidlino w gminie Sierakowice wykonany w skali
1: 500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UTl,
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
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 Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zaintereso  wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
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morskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

315
UCHWA£A Nr XXXVIII/70/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie Gminy Pruszcz
Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. u. Nr 142, poz 1591 z pón. zm.) oraz art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy Pruszcz Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Pruszcz
Gdañski, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXVIII/70/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 10 padziernika 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego Regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo  kanalizacyjnych oraz Odbiorców us³ug
wiadczonych przez te przedsiêbiorstwa na terenie
Gminy Pruszcz Gdañski, wynikaj¹cych z ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustanowienie warunków przy³¹czenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym Odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przys z³ym Odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo kanalizacyjnych i odbiorców
us³ug.
Rozdzia³ 2
Definicje
§2
U¿yte w Regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) Gmina  Gminê Pruszcz Gdañski,
2) Ustawa  ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
3) Odbiorca us³ug  ka¿dego, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie umowy z Przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
4) Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne  przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci
prawnej, prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ,
5) Sieæ  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce w
posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
6) Przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym,
7) Przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, do pierwszej studzienki na posesji, licz¹c od strony sieci, a w
przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
8) cieki bytowe  cieki z budynków przeznaczonych
na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych,
9) cieki komunalne  cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi, lub mieszaninê cieków bytowych z wodami opadowymi, lub
mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi i wodami opadowymi,
10) cieki przemys³owe  cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi,
11) Taryfa  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania,
12) Taryfowa grupa Odbiorców us³ug  Odbiorców wy-
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odrêbnionych na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi,
Urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia
podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków,
Urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cy siê
na przy³¹czu kanalizacyjnym,
Urz¹dzenia wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia
s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód, sieci
wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody,
Woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi  wodê
przeznaczon¹ do picia, gotowania, przygotowywania
po¿ywienia lub do innych celów w gospodarstwach
domowych oraz ka¿d¹ wodê u¿ywan¹ do produkcji
¿ywnoci, rodków farmaceutycznych i kosmetycznych, a tak¿e na potrzeby basenów k¹pielowych i p³ywalni,
Wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,
Cennik us³ug Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego  cennik op³at za us³ugi wykonywane
przez Przedsiêbiorstwo, wprowadzony stosownym
zarz¹dzeniem wewnêtrznym uprawnionego organu
Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego,
Wewnêtrzna instalacja wodoci¹gowa  uk³ad przewodów wody w nieruchomoci Odbiorcy us³ug wraz z
armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodu z zaworem odcinaj¹cym tê
instalacjê od wodomierza umieszczonego na przy³¹czu wodoci¹gowym, a zakoñczenie w punktach czerpalnych wody,
Wewnêtrzna instalacja kanalizacyjna  uk³ad przewodów kanalizacyjnych w nieruchomoci Odbiorcy
us³ug wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoñczenie w studzience kanalizacyjnej koñcz¹cej przykanalik, o której mowa w punkcie 7.
Zawór g³ówny  zawór stanowi¹cy czêæ przy³¹cza
wodoci¹gowego zainstalowany bezporednio za wodomierzem g³ównym,
Cena za dostarczan¹ wodê lub za odprowadzane cieki  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych,
któr¹ Odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ za 1 m3
dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych cieków; do ceny dolicza siê podatek od towarów i us³ug
VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
Op³ata  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ Odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ
za us³ugê dostarczon¹ w okresie rozliczeniowym; do
op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug VAT, w
wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami.
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Rozdzia³ 3
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania cieków
§3
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek:
1) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganych ilociach oraz odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e
zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ wody odpowiadaj¹c¹
wymaganiom bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym  okrelonym w drodze
rozporz¹dzenia przez ministra w³aciwego do
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw gospodarki wodnej,
2) spe³niaæ wymagania w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) spe³niaæ warunki wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu
4) zapewniaæ zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ odprowadzanych cieków,
5) zapewniaæ dostarczenie wody z sieci wodoci¹gowej ka¿demu Odbiorcy us³ug oraz odbiór odprowadzanych cieków od ka¿dego Odbiorcy us³ug
na podstawie zawartej z nim umowy i na zasadach
okrelonych Regulaminem,
6) zapewniaæ nieprzerwan¹ dostawê wody o cinieniu i jakoci okrelonych w odrêbnych przepisach
oraz nieprzerwany odbiór cieków, z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków wynikaj¹cych z dzia³ania
si³y wy¿szej lub sytuacji niemo¿liwych do przewidzenia przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne,
7) zapewniaæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, w tym usuwaæ awarie oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z
wyj¹tkiem napraw uszkodzeñ i usuwania zatorów
spowodowanych z winy Odbiorcy us³ug, których
koszty obci¹¿aj¹ Odbiorcê,
8) stosowaæ w procesie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków materia³ów posiadaj¹cych pozytywn¹ ocenê higieniczn¹ w³aciwego organu Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
9) zainstalowaæ na swój koszt na przy³¹czach wodoci¹gowych wodomierze g³ówne oraz dokonywaæ
ich demonta¿u w momencie rozwi¹zania umowy
o dostawê wody,
10) zapewniaæ prawid³owe utrzymanie wodomierzy
g³ównych, ich naprawê oraz wymianê na swój koszt
z wyj¹tkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana
jest nastêpstwem okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ ponosi Odbiorca us³ug; w takim przypadku koszty z tego tytu³u ponosi Odbiorca us³ug,
11) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy
g³ównych:
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a) z w³asnej inicjatywy i na swój koszt, z uwzglêdnieniem
okresów okrelonych we w³aciwych przepisach dotycz¹cych wodomierzy,
b) wskutek pisemnej reklamacji Odbiorcy us³ug, jednak¿e w przypadku stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza koszty kontroli ponosi Odbiorca.
§4
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo  kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, 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, koniecznoæ monta¿u zaworu zwrotnego,
2) zabezpieczenia pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz, przed dostêpem osób nieuprawnionych,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjnego
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ
w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
6) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ 4
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z Odbiorcami us³ug
§5
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§6
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo  kanalizacyjnym, a Odbiorc¹ us³ug.
§7
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne jest
zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
i/lub odprowadzenie cieków (zwanej dalej umow¹) z
Odbiorc¹, którego nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do
sieci zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne
i który wyst¹pi³ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§8
Zawarcie pisemnej umowy pomiêdzy Odbiorc¹ us³ug
a Przedsiêbiorstwem o wiadczenie us³ug wodoci¹gowo
 kanalizacyjnych jest warunkiem koniecznym do rozpoczêcia wiadczenia tych us³ug.
§9
Dostawa wody i/lub odbiór cieków powinny nast¹piæ
najpóniej w ci¹gu 14 dni roboczych od dnia zawarcia
pisemnej umowy.
§ 10
1. Umowa, o której mowa w § 6 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
legitymacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego
okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga
wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy us³ug, w
szczególnoci obejmuj¹ce:
dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno  remontowych oraz kontrolê korzystania
z us³ug zgodnie z umow¹.
§ 11
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
przemys³owych Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne uwzglêdni postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem
w³aciwym do spraw rodowiska, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
§ 12
Umowa o której mowa w § 6 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 13
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 6, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
§ 14
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
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kalowego Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zawiera umowy z osobami korzystaj¹cymi z lokali, o
których mowa w § 12 i 13, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo  kanalizacyjnym odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo 
kanalizacyjne ustali sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach
oraz zasady ich utrzymania
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach
6) przez mo¿liwoæ przerwania dostarczania wody do
lokalu rozumie siê równie¿ za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie
wody.
§ 15
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne mo¿e
wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 12 i 13 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa
w § 14.
§ 16
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zawiera nastêpuj¹ce rodzaje umów:
1) standardowe  z osob¹ fizyczn¹ posiadaj¹c¹ tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda, lub z którego
maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym,
2) z osobami fizycznymi korzystaj¹cymi z lokali, na
wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku,
3) o dostawê wody i/lub odbiór cieków na czas budowy do odbioru przy³¹cza,
4) z podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹, zawieraj¹ce dopuszczalne iloci pobieranej
wody i/lub dopuszczalne warunki, jakim musz¹ odpowiadaæ odprowadzane cieki,
5) z osobami, którym us³uga wiadczona jest w sytuacji nie odebranych sieci.
§ 17
W terminie 12 miesiêcy od dnia uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest obowi¹zane do zawarcia z dotychczasowymi odbiorcami us³ug umów, o których mowa w art. 6. ustawy.
§ 18
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków w nowych obiektach nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i odbiorów prac
budowlano  monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z
przy³¹czeniem do sieci.
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§ 19

Treæ umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie
cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron,
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
§ 20
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 21
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie
z przepisami ustawy przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ Rady Gminy,
nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 22
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
Odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
§ 23
Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
§ 24
Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
§ 25
Umowa zawarta na czas nieokrelony winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem
lub na zgodny wniosek stron.
§ 26
Za zgod¹ obu stron umowa o dostarczenie wody lub
odbiór cieków mo¿e byæ rozwi¹zana niezw³ocznie.
§ 27
Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
Rozdzia³ 5
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 28
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne z Odbiorcami us³ug w równych odstêpach czasu, nie d³u¿szych jednak ni¿ 2 miesi¹ce  dla odbiorców indywidualnych, na podstawie okrelonych w taryfach cen
i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i/lub odprowadzonych cieków.
2. Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w
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przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody, ustalone na podstawie rozporz¹dzenia,
o którym mowa w art. 27 ustawy,
W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie
redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia
wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza.
W przypadku nieposiadania przez Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo  kanalizacyjne danych, o jakich mowa
wy¿ej w ust. 3, iloæ dostarczanej wody ustala siê zgodnie z przeciêtnymi normami zu¿ycia wody.
Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie,
W rozliczeniach odprowadzonych cieków w okresie
wegetacji rolin, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody
uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ
jej zu¿ycia na ten cen cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza, który zosta³ zainstalowany na koszt odbiorcy us³ug na wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej, która jest zakoñczona na zewn¹trz
obiektu budowlanego, bez rozga³êzieñ
§ 29

1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne og³asza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty w terminie do 7 dni od dnia
podjêcia uchwa³y.
2. Je¿eli Rada Gminy nie podejmie uchwa³y w sytuacjach
okrelonych ustaw¹, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo
 kanalizacyjne og³asza w miejscowej prasie taryfy w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejcia ich w
¿ycie.
3. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
§ 30
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
c) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne obci¹¿y Gminê na podstawie taryf okrelonych w umowie pomiêdzy Gmin¹ a Przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo  kanalizacyjnym
§ 31
1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i/lub odprowadzone cieki w terminie okrelonym na
fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty
jej otrzymania.
2. Zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3. W przypadku wyst¹pienia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przys z³ych nale¿noci lub, na pisemne ¿¹danie

Odbiorcy us³ug, zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
§ 32
Zmiany danych Odbiorcy us³ug, prawa w³asnoci nieruchomoci lub tytu³u prawnego do korzystania z obiektu winny zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przedsiêbiorstwu
wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu przez dotychczasowego Odbiorcê us³ug.
§ 33
Dotychczasowy Odbiorca us³ug, a w razie jego mierci  jego spadkobiercy lub inne osoby ubiegaj¹ce siê o
korzystanie z us³ug wod.-kan. zobowi¹zane s¹ uregulowaæ wszelkie kwoty nale¿ne Przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu wynikaj¹ce z zawartej umowy.
Rozdzia³ 6
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 34
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo
 kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego Odbiorca us³ug.
§ 35
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu gminie lub Przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 36
Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek ubiegaj¹cego siê
o przy³¹czenie, je¿eli spe³nione s¹ warunki przy³¹czenia
okrelone w Regulaminie oraz je¿eli istniej¹ techniczne
mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
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§ 37

1. Wzór wniosku o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej ustala Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne.
2. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych
b) charakterystyki zu¿ycia wody i jej przeznaczenia,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ lokali i rodzaj lokali w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 ubiegaj¹cy siê o
przy³¹czenie do sieci powinien za³¹czyæ:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci objêtej wnioskiem, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 38
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano  monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
c) przewidywanego rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków,
5) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.
6) zobowi¹zania finansowe odbiorcy us³ug wzglêdem
Gminy lub inwestorów, którzy buduj¹c sieæ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹ z w³asnych rodków finansowych i z³o¿yli zastrze¿enie umo¿liwiaj¹ce im odzyskanie czêci poniesionych kosztów, przypadaj¹cych na
jedn¹ dzia³kê.
Rozdzia³ 7
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
§ 39
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 36 okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
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z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia przedmiotowego wniosku.
2. Warunki techniczne s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki techniczne powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy us³ug,
2) przep³yw obliczeniowy wody w przy³¹czu, wykaz
urz¹dzeñ sanitarnych i technicznych, w których zu¿ywana jest woda lub odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 40
1. Warunkiem przyst¹pienia przez inwestora do wykonywania robót przy³¹czeniowych jest uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo  kanalizacyjnym dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowê i zawarcie umowy o przy³¹czenie do sieci. Je¿eli
przy³¹cze zlokalizowane jest na terenie nieruchomoci
Odbiorcy us³ug, Odbiorca us³ug mo¿e pod³¹czyæ do
niego budynek bez uprzedniego uzgadniania z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej, pod warunkiem udostêpnienia do wgl¹du Przedsiêbiorstwu miejsca po³¹czenia instalacji Odbiorcy us³ug z przy³¹czem
wodoci¹gowym lub kanalizacyjnym przed jego zakryciem.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne ma
obowi¹zek uzgadniaæ przedk³adane przez inwestorów
dokumentacje techniczne dla poszczególnych etapów
inwestycji.
§ 41
1. W przypadku stwierdzenia istnienia czynnych przy³¹czy wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych z budynku Odbiorcy us³ug do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy z Przedsiêbiorstwem, fakt ten zostanie potraktowany jako dorozumia³¹ wolê zawarcia umowy o dostarczanie wody
lub odbiór cieków i spowoduje niezw³oczne wezwanie Odbiorcy us³ug do zawarcia pisemnej umowy na
dostawê wody lub odbiór cieków. Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo  kanalizacyjne w razie nie zawarcia
przez Odbiorcê pisemnej umowy we wskazanym terminie stosuje wobec niego sankcje karne przewidziane w art. 28 ust. 1, 4 i 5 ustawy za nielegalne pod³¹czenie do sieci. Przy³¹cza te musz¹ byæ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne i odebrane
w otwartym wykopie.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne mo¿e
odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne na mocy art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy.
§ 42
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne ma
prawo:
1) kontrolowaæ wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem przy³¹czy, sieci oraz urz¹dzeñ wodoci¹gowych
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i kanalizacyjnych pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacj¹ techniczn¹ uzgodnion¹ przez Przedsiêbiorstwo;
w tym celu ma prawo wstêpu na plac budowy, zg³aszania inwestorowi lub wykonawcy zastrze¿eñ oraz
¿¹dania usuniêcia stwierdzonych wad pod rygorem
nieodebrania przy³¹cza,
2) uczestniczyæ na koszt inwestora w odbiorach koñcowych w/wym. prac oraz egzekwowaæ usuniêcie stwierdzonych w trakcie odbiorów koñcowych niezgodnoci wykonanych urz¹dzeñ i przy³¹czy z dokumentacj¹
techniczn¹.
§ 43
O terminie przyst¹pienia do robót przy³¹czeniowych
inwestor zobowi¹zany jest powiadomiæ Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo  kanalizacyjne na 7 dni przed ich rozpoczêciem.
§ 44
Za wydawanie warunków technicznych przy³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie, dokonywanie odbiorów koñcowych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (w tym tak¿e nie zakoñczonych podpisaniem protoko³u koñcowego z przyczyn le¿¹cych po stronie inwestora), Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne pobiera op³atê. Nie dotyczy to wydawania warunków technicznych na pod³¹czenie do istniej¹cego na terenie Odbiorcy us³ug przy³¹cza, które jest nieodp³atne. Wysokoæ
op³at za wymienione us³ugi okrelona jest w cenniku us³ug
Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego.
§ 45
1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na koszt w³asny osoba ubiegaj¹ca siê o
przy³¹czenie nieruchomoci do sieci w oparciu o wydane warunki techniczne i dokumentacjê techniczn¹
uzgodnion¹ przez Przedsiêbiorstwo.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest nadzorowaæ nieodp³atnie wykonanie prac,
o jakich mowa w ust. 1
§ 46
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne mo¿e
odmówiæ przy³¹czenia nieruchomoci do sieci, jeli przy³¹cze wykonane zosta³o bez jego zgody b¹d niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
§ 47
1. Koszty zainstalowania, utrzymania, wymiany i legalizacji wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo  kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego  Odbiorca us³ug.
2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹
czêci¹ instalacji wewnêtrznej i koszty ich monta¿u,
utrzymania i legalizacji pokrywa Odbiorca us³ug.

Rozdzia³ 8
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej cieków
§ 48
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody b¹d odbiorze cieków trwaj¹cych do 12
godzin Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest powiadomiæ Odbiorców us³ug w
miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty
co najmniej na 2 dni przed zak³óceniem w wiadczeniu us³ug.
2. W przypadku, gdyby przewidywane przerwy lub ograniczenia w wiadczeniu us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych mia³y trwaæ powy¿ej 12 godzin, Przedsiêbiorstwo uprzedzi o tym Odbiorców us³ug co najmniej
na 3 dni przed zak³óceniem w wiadczeniu us³ug.
3. W razie przerwy w dostawie wody trwaj¹cej powy¿ej
12 godzin lub wyst¹pieniu parametrów fizykochemicznych, bakteriologicznych lub organoleptycznych uniemo¿liwiaj¹cych korzystanie z wody do celów spo¿ywczych, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest udostêpniæ zastêpczy punkt czerpania wody spe³niaj¹cej wymagane parametry oraz
powiadomiæ Odbiorców o jego lokalizacji.
4. W przypadku zak³óceñ w odbiorze cieków spowodowanych w szczególnoci awari¹ przepompowni, niedro¿noci¹ systemu odprowadzaj¹cego cieki, i gdy zachodzi jednoczenie ryzyko zanieczyszczenia ciekami
powierzchni ziemi, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo 
kanalizacyjne zobowi¹zane jest przej¹æ cieki do pojazdu asenizacyjnego i wprowadziæ je do punktu zlewnego lub przepompowaæ do czynnej kanalizacji
§ 49
W przypadku przekroczenia przez Odbiorcê us³ug okrelonych w umowie dopuszczalnych parametrów cieków
wprowadzanych do kanalizacji, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne mo¿e naliczyæ Odbiorcy us³ug
karê umown¹.
Rozdzia³ 9
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug,
a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotycz¹cych zak³óceñ
w dostawie wody i odprowadzaniu cieków
§ 50
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone s¹ na
pimie, osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa lub listem poleconym i rozpatrywane przez kierownictwo Przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia wnosz¹cego reklamacjê o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
§ 51
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobo-
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wi¹zane jest do udzielania Odbiorcom us³ug pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji wiadczonych us³ug i obowi¹zuj¹cych taryf, a tak¿e parametrów dostarczanej wody
i przyjmowanych cieków.
§ 52
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków, udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorców us³ug nastêpuje
w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw lub zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni na  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a),
c) 14 dni  na pisemne skargi i za¿alenia wymagaj¹ce
przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Rozdzia³ 10
Inne prawa i obowi¹zki stron
§ 53
1. Do obowi¹zków Odbiorców us³ug w zakresie dostawy
cieków nale¿y:
1) zamontowanie na swój koszt niezbêdnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z
sieci kanalizacyjnej; dotyczy to w szczególnoci przypadku, gdy instalacja znajduje siê poni¿ej poziomu
ulicy, w której usytuowana jest sieæ kanalizacyjna,
2) wykorzystywanie swojego przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie na u¿ytek w³asny, a z chwil¹ pod³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej, zlikwidowanie na swój
koszt instalacji s³u¿¹cych wczeniej do innego sposobu odprowadzania cieków.
2. Odbiorcy us³ug zabrania siê w szczególnoci:
1) stosowania bezporednich po³¹czeñ instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
2) wprowadzania cieków bytowych lub cieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a tak¿e
wprowadzania wód opadowych i wód drena¿owych
do kanalizacji sanitarnej.
3) wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ
zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków skór,
tekstyliów, w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê w
stanie rozdrobnionym,
b) odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹,
a w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas
bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85°C,
a w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
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e) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek,
f) niezdyzenfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych,
4) sytuowania budowli i dokonywania nasadzeñ na trasie sieci i przy³¹czy kanalizacyjnych.
§ 54
Przedstawiciele Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, po okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z
us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazañ,
dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia
iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
§ 55
1. Do obowi¹zków Odbiorcy us³ug w zakresie dostawy
wody nale¿y:
1) u¿ytkowanie instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego
w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoæ spowodowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci, a w szczególnoci zapewnienie odpowiedniej sprawnoci armatury w celu unikniêcia uderzeñ hydraulicznych,
2) zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeñ (lub studni wodomierzowych), w których znajduje siê wodomierz, tak aby:
a) wodomierz by³ ³atwo dostêpny w celu odczytywania wskazañ, monta¿u, konserwacji, kontroli
plomb, itp. czynnoci,
b) pod³oga by³a wolna od przeszkód, równa, twarda i bez mo¿liwoci polizgu,
c) unikaæ zanieczyszczeñ, w szczególnoci jeli wodomierz zainstalowany jest w kanale, nale¿y montowaæ go nad poziomem wody gromadz¹cej siê
w kanale,
d) nie dopuciæ do uszkodzenia wodomierza ekstremalnymi temperaturami lub wibracjami,
2. Odbiorcy us³ug w zakresie dostawy wody zabrania siê
w szczególnoci:
1) poboru wody przed wodomierzem,
2) dokonywania na przy³¹czu dzia³añ innych ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem,
3) przemieszczanie wodomierza, zak³ócanie jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
4) wykonywania po³¹czeñ instalacji zasilanej z sieci wodoci¹gowej z instalacj¹ zasilan¹ z innych róde³,
5) wykorzystywania bez zgody Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego sieci wodoci¹gowej
b¹d instalacji wewnêtrznej do uziemiania urz¹dzeñ
elektrycznych,
6) ingerowania w sieci wodoci¹gowe, w szczególnoci poprzez zamykanie i otwieranie urz¹dzeñ,
7) sytuowania budowli i dokonywania nasadzeñ na trasie sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych
§ 56
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
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odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, które
odciê³o dostawê wody, jest obowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne o zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy
oraz Odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
Rozdzia³ 11
Postanowienia koñcowe
§ 57
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne, które
zosta³o eksploatatorem gminnych sieci w oparciu o przeprowadzony przetarg przez gminê jest zobowi¹zane do
wype³nienia warunków podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na eksploatacjê gminnych
sieci, chyba, ¿e s¹ one niezgodne z ustaw¹ o zaopatrzeniu w wodê.
§ 58
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXVIII/70/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia
10 padziernika 2002 r. i obowi¹zuje od dnia ................ .
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UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z pó. zm.) Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Miejskiej Czarna Woda stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jego og³oszenia.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/262/02 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy
Miejskiej Czarna Woda
STATUT GMINY MIEJSKIEJ CZARNA WODA
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Miejskiej Czarna Woda,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Czarnej Wodzie, Komisji Rady Miejskiej w Czarnej
Wodzie,
4) tryb pracy Burmistrza Miasta Czarna Woda,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów: Rady, jej
komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹ Czarna Woda,
2) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹ Czarna Woda,
3) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Czarnej Wodzie,
4) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie, z wy³¹czeniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie,
5) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie,
6) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Czarna Woda,
7) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Miejska Czarna Woda jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla
organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
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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 wyborach, referendum lub za porednictwem organów
Gminy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Starogardzkim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 27,75 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:50 000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest tarcza herbowa owalna u do³u, w
¿ó³tej obwódce. Wewn¹trz obwódki, na niebieskim tle,
trzy ¿ó³te gwiazdy szecioramienne usytuowane s¹ symetrycznie w pionie, jedna pod drug¹. Dwie zielone
ga³¹zki palmowe obejmuj¹ce trzeci¹ najni¿ej po³o¿on¹
gwiazdê, skrzy¿owane u do³u tarczy herbowej. Wzór
herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu okrela Rada w odrêbnej
uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Czarna Woda.
§8
Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§9
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
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§ 10

Uchwa³a, o jakiej mowa w § 9 ust. 1 powinna okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 11
1. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach Rady, w ka¿dym punkcie obrad, nie ma jednak prawa do udzia³u
w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹, w sk³adzie przewodnicz¹cy i dwóch
cz³onków.
2) Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, w sk³adzie przewodnicz¹cy i czterech
cz³onków.
3) Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porz¹dku Publicznego, w sk³adzie przewodnicz¹cy i czterech cz³onków.
4) Ochrony rodowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej, w sk³adzie przewodnicz¹cy i czterech
cz³onków.
5) Bud¿etu i Finansów w sk³adzie przewodnicz¹cy
i dwóch cz³onków.
2. Kandydatów na cz³onków komisji zg³aszaj¹ radni.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
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§ 17
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.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
1. Wniosek o odwo³ane Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego powinien byæ zg³oszony nie póniej ni¿ 14 dni przed sesj¹, na której ma byæ rozpatrzony.
2. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru nowego Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego.
§ 20
Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady
na zewn¹trz.
§ 21
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 22
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 23
Przewodnicz¹cy Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.
§ 24
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. organizacyjnych i obs³ugi Rady.

Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 25
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) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i opinii ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 26
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Rada zatwierdza roczny plan pracy Komisji Rady.
2. Przygotowanie sesji
§ 27
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 3 dni
przed terminem obrad.
5. W razie niedotrzymania terminu, o jakich mowa w ust.
4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na
pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
7. Termin o jakich mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od
dnia dorêczenia powiadomieñ i nie obejmuje dnia odbywania sesji.
§ 28
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z mo¿liwoci¹ zabierania g³osu  Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady, oraz pracownicy Urzêdu Miasta referuj¹cy projekty uchwa³.
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3. Przebieg sesji

§ 37

§ 29

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 30
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 31
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 32
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 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.
§ 33
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 34
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.
§ 35

§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu
Miasta.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
1. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. Przedmiotem interpelacji i zapytañ mog¹ byæ wy³¹cznie sprawy nale¿¹ce do kompetencji organów miasta.
2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
3. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
4. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie uzupe³nienia odpowiedzi w terminie 7 dni.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.

1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 39 ust. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.
4. Nad zapytaniem Rada nie debatuje.

§ 36

§ 41

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (nr sesji) sesjê (nr kadencji) Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad i zadaje pytanie o propozycje zmiany porz¹dku obrad.

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
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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 udziela g³osu Burmistrzowi na
jego wniosek poza kolejnoci¹.
6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiê z³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wyd³u¿a swoje wyst¹pienie, przewodnicz¹cy obrad zwraca mu uwagê przywo³uj¹c do rzeczy. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi przewodnicz¹cy obrad mo¿e
odebraæ g³os mówcy. Mówca, któremu odebrano g³os,
ma prawo odwo³ania siê do Rady, która rozstrzyga tê
sprawê w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
3) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) zarz¹dzenia przerwy,
6) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
7) przeliczenia g³osów,
8) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezw³ocznie po
jego zg³oszeniu, po wys³uchaniu wnioskodawcy oraz
ewentualnie jednego przeciwnika wniosku w drodze
g³osowania.
§ 44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 45
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie deba-

ty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 46
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam (nr
sesji) sesjê (nr kadencji) Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 37 pkt 1.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych uchwa³ i wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
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9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 51
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, wynikaj¹cych z tych dokumentów.
§ 53
Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miasta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
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§ 56

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 57
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
1. Pracownik Urzêdu Miasta d.s. organizacyjnych i obs³ugi
Rady 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.
Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

4. Uchwa³y

§ 61

§ 54

G³osowanie mo¿e byæ: jawne zwyk³e, jawne imienne
lub tajne.

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 25 ust. 2 pkt 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia i opinie, o jakich mowa w §
25 ust. 2 pkt 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych
dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Burmistrz a tak¿e
ka¿dy z radnych, 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 zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji. Nie dotyczy to uchwa³ o charakterze proceduralnym.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.

§ 62.
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 63
W g³osowaniu imiennym Przewodnicz¹cy Rady odczytuje z listy obecnoci nazwiska radnych, oni za g³osuj¹
ustnie: za lub przeciw lub wstrzymuje siê i potwierdzaj¹ swoje g³osowanie na kartach z pieczêci¹ Rady oraz
imieniem i nazwiskiem sk³adaj¹c je do protoko³u.
§ 64
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci, którzy
wrzucaj¹ wype³nione karty do g³osowania do urny.
Komisja skrutacyjna odnotowuje ten fakt na licie radnych.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 65
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 66
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 § 65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y i czy jest ona zgodna z prawem.

§ 67
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 w trybie g³osowania okrelonym w ust. 1 oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów za.
§ 68
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 69
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 70
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez Radê.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71
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
Rady mo¿e zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 72
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wybrany przez Radê lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
2. Przewodnicz¹cy rady ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady
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nie mog¹ byæ przewodnicz¹cymi ani zastêpcami przewodnicz¹cych komisji sta³ych.
§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 74
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 75
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
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§ 81

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
§ 82
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej,
powiadamiaj¹c o tym niezw³ocznie Przewodnicz¹cego Rady.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli

§ 76

§ 83

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 wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.

§ 77
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.

§ 84
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

§ 78

§ 85

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.

Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu,
2) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.

§ 79
1. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80
Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz
dwóch cz³onków.

§ 86
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decy-
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zji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli problemowych jak i sprawdzaj¹cych.
§ 87

§ 91
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.

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 83 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 oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.

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.

§ 88

§ 93

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 89
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 90
1. Komisja Rewizyjna sporz¹dza z przeprowadzonej kontroli  w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
3) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
4) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
5) 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 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.

§ 92

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, kierownik kontrolowanego podmiotu i Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 94
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 28 lutego ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ, z dok³adnoci¹ do 1
m-ca.
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czêci.
§ 95
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
28 lutego ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
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) 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.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 96
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 posie-
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dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane na pisemny umotywowany wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 97
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 98
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady 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 oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
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§ 103

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 3.
§ 104
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 105
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.
§ 106
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.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Burmistrza
§ 107
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym w Urzêdzie Miasta w ramach stosunku pracy
na podstawie wyboru.
2. Czynnoci zwi¹zane z nawi¹zaniem i zmianami stosunku pracy (z wy³¹czeniem odwo³ania) z Burmistrzem wykonuje Przewodnicz¹cy Rady.

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

§ 108
Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 101

§ 109

Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 100

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 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.
§ 102
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady
§ 110
Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 108  § 109 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§ 111
Obywatelom udostêpnia siê na ich pisemny wniosek
dokumenty okrelone w ustawach.
§ 112
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kole-
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gialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 113
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w komórce Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w referacie d.s. organizacyjnych
i obs³ugi Rady, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 114
1. Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 112 i 113 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
2. Obywatele mog¹ przegl¹daæ udostêpnione dokumenty i protoko³y oraz sporz¹dzaæ z nich w³asnorêczne notatki i zapisy. Ponadto zainteresowani mog¹ uzyskaæ
odp³atnie kserokopie dokumentów wykonane i uwierzytelnione przez uprawnionego pracownika Urzêdu
Miasta na zasadach okrelonych w ustawach.
§ 115
Uprawnienia okrelone w § 112 i 113 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawy nie stanowi¹
inaczej.

317
UCHWA£A Nr 18/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego fragmentu wsi
Tr¹bki Wielkie dzia³ki nr 92/3.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 26
w zw. z art. 18 ust. 2 i 3 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, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentów wsi Tr¹bki Wielkie
obejmuj¹cego dzia³ki nr: 92/3.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 10 te-
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renów (oznaczonych symbolami od 1 do 10) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej wraz z wodami otwartymi.
KD  droga dojazdowa.
KXP  ci¹g pieszo-jezdny.
KX  ci¹g pieszy.
ZTT  pas techniczny  rezerwa terenu dla modernizacji drogi dojazdowej oraz przebiegu infrastruktury technicznej.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:
a) maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow.  1000 m2,
maks. nie okrela siê,
b) iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
c) pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
d) dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹ lub blachodachówk¹; dach z okapami wysuniêtymi poza
lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40°,
e) kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w
po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów
syntetycznych (np. siding),
f) maks. wysokoæ zabudowy 8 m od poziomu terenu
do kalenicy, wysokoæ parteru do 0,9 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku,
g) linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wg planu rysunku,
h) zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o pow. zabudowy do 60 m2, o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej,
i) ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, zalecane ogrodzenie drewniane, zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych ¿elbetowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: do wiejskiej projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej,
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych
oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
d) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a,
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e) energetyka: z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej,
b) parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek.
4. Ustalenia inne:
a) dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku,
b) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody,
c) nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.drena¿, melioracja, itp.),
d) nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej 60%,
e) ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia,
f) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.),
g) w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ, zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
fragment wsi Tr¹bki Wielkie (za³¹cznik graficzny Nr 1 
skala 1: 2000).
§5
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) obowi¹zuj¹ca linie zabudowy,
e) nieprzekraczalna linie zabudowy.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
niniejszej uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tr¹bki Wielkie, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr X/57/89 Gminnej
Rady Narodowej z dnia 29 sierpnia 1989 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
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§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka
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UCHWA£A Nr 19/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego fragmentu wsi
Tr¹bki Wielkie dzia³ki nr 70, 71, 72.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 26
w zw. z art. 18 ust. 2 i 3 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, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentów wsi Tr¹bki Wielkie
obejmuj¹cego dzia³ki nr: 70, 71, 72.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
ZTT  pas techniczny  rezerwa terenu dla modernizacji drogi dojazdowej oraz przebiegu infrastruktury technicznej.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:
a) maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow.  1800 m2,
maks. nie okrela siê,
b) iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze nieu¿ytkowe,
c) pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki,
d) dach: dach dwuspadowy z okapami wystaj¹cymi
poza lico ciany 70 cm; pokrycie dachówk¹ lub blachodachówk¹; k¹t nachylenia dachu 40°, kalenice
równoleg³a do osi drogi,
e) kszta³towanie formy architektonicznej: Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding),
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f) maks. wysokoæ zabudowy 9 m; wysokoæ poziomu parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku,
g) linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wg planu rysunku,
h) zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ o pow. zabudowy do 60 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej,
i) ma³a architektura: zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych ¿elbetowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: do wiejskiej projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej,
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych
oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
d) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a,
e) energetyka: z istniej¹cej sieci n/n, zasilanych z istniej¹cej linii napowietrznej SN,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej,
b) parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek.
4. Ustalenia inne:
a) zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej do
60%,
b) przed podjêciem dzia³añ inwestycyjnych nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany sp³yw wód opadowych i gruntowych dla ca³ego obszaru, bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.drena¿, melioracja, itp.),
c) ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia oraz warunki hydrotechniczne,
d) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody,
e) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, modernizacja dróg,
itp.),
f) okrela siê maksymaln¹ liczbê lokali w jednym domu
jednorodzinnym, w iloci 2 lokali,
g) dopuszcza siê czasowe odprowadzenie cieków do
zbiorników bezodp³ywowych lub przydomowych
oczyszczalni cieków jako rozwi¹zanie tymczasowe
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej,
h) przed podjêciem dzia³añ inwestycyjnych projekt nale¿y uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi,
i) w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania

obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
j) w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ ca³ego obszaru.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
fragment wsi Tr¹bki Wielkie (za³¹cznik graficzny Nr 1 
skala 1: 2000).
§5
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) nieprzekraczalna linie zabudowy.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
niniejszej uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tr¹bki Wielkie, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr X/57/89 Gminnej
Rady Narodowej z dnia 29 sierpnia 1989 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

319
UCHWA£A Nr 20/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego fragmentu wsi
Drzewina obejmuj¹cego dzia³ki nr 8/10.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
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Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art. 26
w zw. z art. 18 ust. 2 i 3 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, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentów wsi Drzewina obejmuj¹cego dzia³ki nr: 8/10.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem
literowym).
Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
Ls  Las istniej¹cy.
Zi  Zieleñ izolacyjna, z funkcj¹ rekreacji z dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury technicznej oraz modernizacji istniej¹cej drogi dojazdowej
KD  Droga dojazdowa.
KX  Ci¹g pieszy.
§3
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:
a) maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow.  1700 m2,
maks. nie okrela siê,
b) iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
c) pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki,
d) dach: wielospadowy; pokrycie dachówk¹ lub blachodachówk¹; dachy z okapami wysuniêtymi poza
lico ciany min. 60 cm; k¹t nachylenia dachu 40°,
kalenica równoleg³a do osi drogi,
e) kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w
po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów
syntetycznych (np. siding),
f) maks. wysokoæ zabudowy 9 m; wysokoæ poziomu parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku,
g) linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wg planu rysunku,
h) zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o pow. zabudowy do 60 m2, o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej,
i) ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min.
60 cm, s³upki murowane, przês³a drewniane.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego lub z
w³asnego ujêcia,
b) cieki: do wiejskiej projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej lub przydomowej biologicznej oczyszczalni cieków,
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych
oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
d) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a,
e) energetyka: z projektowanych sieci n/n, zasilanych
z istniej¹cej linii napowietrznej SN,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej,
b) parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek.
4. Ustalenia inne:
a) dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku,
b) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody,
c) nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.drena¿, melioracja, itp.),
d) nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej 60%,
e) ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia,
f) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.),
g) w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ
systemu drena¿owego ca³ego obszaru.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
fragment wsi Drzewina (za³¹cznik graficzny Nr 1  skala
1: 2000).
§5
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
d) nieprzekraczalna linie zabudowy.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
niniejszej uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tr¹bki Wielkie, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr X/57/89 Gminnej
Rady Narodowej z dnia 29 sierpnia 1989 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

320
UCHWA£A Nr V/118/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 stycznia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych.
Na podstawie art. 18, ust. 1 oraz art. 40, ust. 2, pkt 1
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, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) oraz § 81 ust. 2 Statutu Miasta Gdañska  przyjêtego uchwa³¹ Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdañska z
dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 101, poz. 1928 z dnia 14 grudnia 2001 r.), zm.: uchwa³¹ Nr LI/1504/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 11 lipca
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61, poz. 1404 z
17 wrzenia 2002 r.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2
1. Wybory do rad jednostek pomocniczych, które zosta³y wybrane w kadencji Rady Miasta Gdañska
poprzedzaj¹cej zarz¹dzenie wyborów przez Prezydenta Miasta, zarz¹dza Prezydent Miasta w terminie 2 miesiêcy od z³o¿enia lubowania.
2. Pierwsze wybory do rady jednostki pomocniczej
zarz¹dza Prezydent Miasta w terminie 90 dni od
dnia z³o¿enia pisemnego wniosku, podpisanego
przez co najmniej 10% sta³ych mieszkañców jed-

nostki pomocniczej, posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze.
3. W przypadku gdy wniosek o powo³anie rady jednostki pomocniczej zostanie z³o¿ony po dniu 31
marca roku poprzedzaj¹cego wybór Rady Miasta
Gdañska, wybory przeprowadza siê w kadencji Rady
Miasta Gdañska nastêpuj¹cej po kadencji, w której z³o¿ono wniosek, w trybie przepisów ust. 1.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3
1. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy na co najmniej 60 dzieñ po dniu
zarz¹dzenia wyborów.
2. Prezydent Miasta okrela:
1) granice i numery okrêgów wyborczych,
2) liczbê mandatów w ka¿dym okrêgu wyborczym
wed³ug zasad okrelonych w art. 17 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
3) dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w niniejszej
uchwale.
3. Datê wyborów wraz z kalendarzem wyborczym podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci w
drodze obwieszczenia Miejskiej Komisji.
3) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uchwa³ê stwierdzaj¹c¹ niewa¿noæ zg³oszenia kandydata, zg³aszaj¹cy mog¹ zaskar¿yæ do Prezydenta Miasta Gdañska, w terminie 3 dni od otrzymania
uchwa³y.
Zarz¹dzenie Prezydenta wydane w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczne.
4) w § 38 w ust. 2 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy w brzmieniu:
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 i 3.
5) § 39 otrzymuje brzmienie:
§ 39
1. W ci¹gu 14 dni od dnia wyborów, wyborca mo¿e
wnieæ protest przeciwko wa¿noci wyborów.
2. Protest wnosi siê na pimie do Prezydenta Miasta
Gdañska za porednictwem Miejskiej Komisji.
3. Miejska Komisja w ci¹gu 7 dni od daty jego wniesienia, przekazuje Prezydentowi Miasta Gdañska
protest oraz zajête stanowisko.
4. Prezydent Miasta Gdañska podejmuje rozstrzygniêcie w terminie 7 dni.
5. Od zarz¹dzenia Prezydenta Miasta Gdañska nie przys³uguje odwo³anie.
6. W przypadku uniewa¿nienia wyborów, Prezydent
Miasta zarz¹dza w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w jednostce pomocniczej lub obwodzie g³osowania. Przepis § 3 stosuje
siê odpowiednio.
6) w § 41 ust. 3 wyrazy Zarz¹d Miasta Gdañska zastêpuje siê wyrazami Prezydent Miasta Gdañska.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
3. Wybory do rad jednostek pomocniczych, które funkcjonowa³y w kadencji 1998-2002, zarz¹dza Prezydent
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Miasta w terminie 7 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

321
UCHWA£A Nr V/119/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 stycznia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z tym, ¿e przepisy § 16 ust. 1, 3 i 4 za³¹cznika do uchwa³y Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta
Gdañska z dnia 23 maja 2002 r., maj¹ zastosowanie od
kadencji rad jednostek pomocniczych, wybranych w
kadencji Rady Miasta Gdañska, w czasie której uchwa³a wesz³a w ¿ycie.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia organizacji,
zasad finansowania oraz zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 7 i art. 40, ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) oraz § 81 ust. 1 Statutu Miasta Gdañska  przyjêtego uchwa³¹ Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 101, poz. 1928 z dnia 14 grudnia 2001 r.), zm.: uchwa³¹ Nr LI/1504/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 11 lipca
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61, poz. 1404 z
17 wrzenia 2002 r.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie okrelenia
organizacji, zasad finansowania oraz zakresu dzia³ania
jednostek pomocniczych Miasta Gdañska, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 8 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydent Miasta,
2) w § 13 ust. 1 pkt 12 wyrazy Zarz¹du Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydenta Miasta,
3) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad Zarz¹du jednostki pomocniczej wchodz¹: przewodnicz¹cy zarz¹du i jego zastêpca.
4) w § 16 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w ust. 1 liczbê 3 zastêpuje siê liczb¹ 2,
b) w ust. 3 wyrazy Kandydatów na zastêpców zastêpuje siê wyrazami Kandydata na zastêpcê,
c) w ust. 4 wyraz Zastêpców zastêpuje siê wyrazem Zastêpcy,
5) w § 18 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w pkt 4 wyrazy Zarz¹du Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydenta Miasta,
b) w pkt 5 wyrazy Zarz¹du Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydenta Miasta,
c) pkt 9 skrela siê,
6) w § 24 ust. 2 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê
wyrazami Prezydent Miasta,
7) w § 26 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w ust. 2 wyrazy Zarz¹d Miasta Gdañska zastêpuje siê wyrazami Prezydent Miasta Gdañska,
b) w ust. 3 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydenta Miasta,
c) w ust. 4 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydent Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

322
UCHWA£A Nr 34/IV/III/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu/z wyj¹tkiem
piwa/przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania
na terenie gminy Krokowa miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jaki i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 5 i 6 ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; ze zm.) ,
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 13
pkt 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62
poz. 718, z pón. zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gm.Krokowa 60 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu/z wyj¹tkiem piwa/przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y.
§2
Ustala siê zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y nie
mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50
m mierzonej w lini prostej od granicy dzia³ki, na której
zlokalizowane s¹:
a) budynki sakralne,
b) szko³y i inne zak³ady i placówki owiatowo-wychowawcze i opiekuñcze,
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt, po zasiêgniêciu
opinii gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych mo¿e zezwoliæ na dalsz¹ dzia³alnoæ istniej¹cych ju¿ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstwa od zasad ich usy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 322, 323, 324

 1154 

tuowania/odleg³oci wymienione w pkt 1/je¿eli prowadzenie tych punktów nie spowoduje zak³óceñ w funkcjonowaniu instytucji wymienionych w pkt 1,
3. Sezonowe punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y tj
punkty gastronomiczne dzia³aj¹ce w okresie od 1 maja
do 30 wrzenia musz¹ posiadaæ bezp³atne toalety dla
konsumentów,
4. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych mog¹ byæ
usytuowane na terenie imprez odbywaj¹cych siê na
otwartym powietrzu, z wy³¹czeniem imprez na boiskach
placówek owiatowo-wychowawczych i opiekuñczowychowawczych.
§3
Na terenie gminy Krokowa wprowadza siê zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) na terenie zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,
2) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y (place zabaw),
3) w pomieszczeniach wspólnych budynków (np. w
piwnicach),
4) na parkingach.
§4
Zezwolenia wa¿ne w dniu podjêcia uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ do dnia oznaczonego w zezwoleniu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Krokowa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

323
UCHWA£A Nr V/90/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej za zmianê wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z powodu zmian
administracyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
zm. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
zm. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806), w zwi¹zku z art. 88a ust. 4
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, zm.: z 2000 r.
Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 67,
poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130,
poz. 1112) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§1
Zwalnia siê z op³aty sta³ej za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej osoby, u których obowi¹zek tej zmiany powstaje w wyniku administracyjnej zmiany adresu zamieszkania Przedsiêbiorcy, a mianowicie nazwy miejscowoci, nazwy ulicy, numeru domu.
§2
Przedsiêbiorca korzysta ze zwolnienia przewidzianego
w § 1 w okresie 6-ciu miesiêcy od dnia zaistnienia powy¿szych zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-stu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

324
UCHWA£A Nr V/91/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Przyjañ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)  Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala,co nastêpuje:
§1
Nadaje siê ni¿ej okrelonym drogom po³o¿onym we
wsi Przyjañ nastêpuj¹ce nazwy:
1) droga  dzia³ki oznaczone nr nr 27/1, 69/1,59/3  ulica ¯UKOWSKA,
2) droga  dzia³ki oznaczone nr nr 154/7,131/3,131/
2,210  ulica SPACEROWA,
3) droga  dzia³ka oznaczona nr nr 103/13,98/1,105/4 
ulica £APIÑSKA,
4) droga  dzia³ka oznaczona nr nr 238,221  ulica NOWOWIEJSKA,
5) droga  dzia³ki oznaczone nr nr 66, 43  ulica S£ONECZNA,
6) droga  dzia³ka oznaczona nr 417  ulica OSIEDLOWA,
7) droga  dzia³ki oznaczone nr nr 105/5,258,291  ulica JEZIORNA,
8) droga  dzia³ka oznaczona nr 290  ulica WIERKOWA,
9) droga  dzia³ki oznaczone nr nr 100,87  ulica LIPOWA,
10) droga  dzia³ka oznaczona nr 76  ulica DWORCOWA,
11) droga  dzia³ka oznaczona nr 42  ulica KOLEJOWA,
12) droga  dzia³ka oznaczona nr 59/2  ulica OTOMIÑSKA,
13) droga  dzia³ka oznaczona nr nr 60/33, 63  ulica
STRUMYKOWA,
14) droga  dzia³ka oznaczona nr nr 358,208- ulica PAGÓRKOWA,
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15) droga  dzia³ka oznaczona nr 137/1  ulica SZKOLNA,
16) droga  dzia³ka oznaczona nr 116/3  ulica FIO£KOWA,
17) droga  dzia³ka oznaczona nr 118/15  ulica NARCYZOWA,
18) droga  dzia³ka oznaczona nr 227  ulica LENA,
19) droga  dzia³ka oznaczona nr nr 153/1,112  ulica
£¥KOWA.
2. Mapka z oznaczonymi ulicami stanowi¹ za³¹cznik do
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

325
UCHWA£A Nr V/18/2003
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Smêtowo Graniczne.
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. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala:
STATUT GMINY SMÊTOWO GRANICZNE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Smêtowo Graniczne,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Smêtowo Graniczne,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Smêtowo Graniczne,
5) tryb pracy Wójta,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
Komisji i Wójta oraz korzystania z nich,
7) status pracowników samorz¹dowych.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Smêtowo
Graniczne,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Smêtowo Graniczne,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy Smêtowo Graniczne,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Smêtowo Graniczne,
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5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Smêtowo Graniczne,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Smêtowo Graniczne,
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Smêtowo Graniczne 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 wyborach powszechnych, w referendum oraz poprzez swe
organy, do których nale¿¹: Rada Gminy i Wójt Gminy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Starogardzkim w
Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 86 km2.
2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
 so³ectwa.
3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne, które dzia³aj¹ w oparciu o statuty uchwalone przez Radê Gminy.
2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt.
§6
1. Herbem Gminy jest purpurowa tarcza, w rodku ko³o,
miecz, skrzyd³a i k³osy.
2. O nadaniu Herbu Gminy stanowi Uchwa³a Rady Gminy Nr IV/14/90 z 26.06.1990 r.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Smêtowo
Graniczne.
Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania i zadania Gminy
§8
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej, rozstrzyganie w
sprawach, o których mowa w ust. 1 nale¿y do Gminy.
§9
Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
W szczególnoci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitar-
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nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹
oraz gaz,
lokalnego transportu zbiorowego,
ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
kultury,
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewieñ,
cmentarzy gminnych,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
promocji Gminy,
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.

§ 13
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
§ 14
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w
g³osowaniu.
Rozdzia³ VI
Rada Gminy
§ 16

Rozdzia³ IV
W³adze Gminy

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych

§ 10

§ 17

Organami Gminy s¹:
 Rada Gminy,
 Wójt Gminy.
Rozdzia³ V
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 11
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza 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.
§ 12
Uchwa³y, o jakich mowa w § 10 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci: obszar, granice, siedzibê w³adz,
nazwê jednostki pomocniczej.

1. Do w³aciwoci Rady Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿y:
1) uchwalanie Statutu,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek Wójta:
Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym
bud¿etu oraz Sekretarza Gminy,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy,
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b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez Radê Gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania, w sprawie
przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz z zakresu w³aciwoci powiatu i województwa
na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) podejmowanie uchwa³,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady Gminy.
3. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.

1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisje sta³e i dorane okrelaj¹c ich nazwê, zakres
zadañ oraz sk³ad osobowy.

§ 18

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.

1. Rada dzia³a na sesjach poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje on jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 19
1)
2)
3)
4)
5)

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
Komisje sta³e,
Dorane komisje powo³ane do okrelonych zadañ.
§ 20
Rada powo³uje:

§ 21
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 porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Porz¹dek obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien
obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Wójta o
stanie mienia Gminy.
§ 22
1. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Wymóg upowa¿nienia nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia.
W takiej sytuacji sesje zwo³uje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 23
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.
§ 24
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez
ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu
na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 25
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.
§ 26

Regulamin pracy Rady Gminy
1. Sesje Rady Gminy
§ 27
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,
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4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
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.
§ 28
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania swoich zadañ, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
§ 29
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
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 porz¹dku obrad sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem
nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 30
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 
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 31
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 32
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 33
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 34
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 35
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.
§ 36
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.
§ 37
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 38
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Gminy .
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 39
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 40
1. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Wójta o pracy w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
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2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu
Rady.
§ 41
1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który 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.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 42
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. § 41 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 43
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.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
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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.
§ 45
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 46
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 uchwa³ do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
§ 47
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 48
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.
§ 49
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy .
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.
§ 50
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.
§ 51
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
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ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca,w którym sesja siê odbywa.
§ 52
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹
lub kasetê wideo, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y, o której mowa w § 40 pkt 1.
3. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
§ 53
1. W trakcie obrad lub nie póniej, ni¿ na najbli¿szej sesji,
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 54
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.
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.
2. Uchwa³y Rady Gminy
§ 55
Uchwa³y, o jakich mowa w § 27 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 27 ust. 2 s¹
sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych,
komisje, kluby radnych oraz Wójt.
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 przez
wnioskodawcê wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y. Projekty uchwa³
s¹ opiniowane, co do ich zgodnoci z prawem, przez
radcê prawnego.

4. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiê z³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
§ 57
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 58
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 59
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. Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 62
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie Przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.
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.
§ 63
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
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to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

wy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + jeden wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o jeden wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

§ 64

§ 67

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 § 63 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.

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego,
3) Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
4) Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Spo³ecznej,
5) Owiaty, Kultury i Porz¹dku Publicznego.
2. Rada mo¿e powo³aæ komisje dorane okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania w odrêbnych uchwa³ach.
3. Przedmiot dzia³ania oraz regulaminy pracy komisji sta³ych okrelaj¹ za³¹czniki Nr 1-4 do niniejszego Statutu.
4. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Rozdzia³ VII niniejszego Statutu.
5. Komisje ze swego sk³adu wybieraj¹ Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego.

§ 65
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 66
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, prze-

4. Komisje Rady Gminy

§ 68
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e dokonaæ w planie pracy Komisji stosownych zmian.
§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 70
Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy komisji lub Zastêpca Przewodnicz¹cego komisji.
§ 71
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 72
Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
§ 73
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 325

 1162 

5. Radni
§ 74
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 wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego
komisji.

4. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 81
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej posiedzenia. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, zadania wykonuje jego Zastêpca.

§ 75

§ 82

Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ raz w roku.

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 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.

§ 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
Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
6. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 78
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

2. Zasady i tryb kontroli
§ 83
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.
§ 84
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 85

Rozdzia³ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.

§ 80

§ 86

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê 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.

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.

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.
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§ 87

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.
§ 88
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 83 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.
§ 89
1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
2. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 1 oraz dowody osobiste.
§ 90
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 91
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, obo-
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wi¹zany 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
§ 92
1. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. O terminie kontroli przewodnicz¹cy komisji zawiadamia kierownika kontrolowanego podmiotu na 3 dni
przed jej terminem.
3. Protoko³y kontroli
§ 93
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.
§ 94
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.
§ 95
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.
§ 96
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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4. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 97
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.

pertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹cej mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 102

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do Przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, 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.

§ 99

§ 103

§ 98
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie, w terminie do koñca I kwarta³u ka¿dego roku, roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
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.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, na
pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5-ciu radnych,
3) nie mniej ni¿ po³owa sk³adu Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.

§ 100

§ 106

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 101
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i eks-

Rozdzia³ VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 104
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 105
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej piêciu radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê: nazwê klubu, listê cz³onków,
imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
5. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech.
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
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Rozdzia³ IX
Wójt Gminy
§ 107

1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swego Zastêpcê.
§ 108
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Gminy,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
§ 109
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuj¹ j¹ na zewn¹trz.
§ 110
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
§ 111
1. W przypadku bezporedniego niebezpieczeñstwa dla
¿ycia ludzi lub mienia Wójt mo¿e zarz¹dziæ ewakuacjê
z obszarów bezporednio zagro¿onych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
§ 112
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela regulamin organizacyjny nadany przez Wójta
w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 113
1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt ma obowi¹zek
uczestniczyæ w posiedzeniach komisji.
Rozdzia³ X
Gospodarka mieniem i finansami Gminy
§ 114
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et gminy jest planem finansowym,obejmuj¹cym
dochody i wydatki Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§ 115

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu gminy, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji
Wójta.
2. Wójt przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy, nie
póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady
Gminy.
3. Bez zgody Wójta, Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ
w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
§ 116
Rada Gminy okrela tryb prac nad projektem uchwa³y
bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych gminy w toku
prac nad projektem bud¿etu,
2) wymagan¹ przez Radê Gminy szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
wymagane materia³y informacyjne, które Wójt powinien przedstawiæ Radzie Gminy wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,
3) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu gminy.
§ 117
1. Uchwa³a bud¿etowa gminy powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. Do czasu uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony Radzie Gminy.
3. Uchwa³ê bud¿etow¹ Gminy Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 118
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu gminy odpowiada
Wójt.
2. Wójtowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w ustawie bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê
Gminy,
2) dokonywania wydatków bud¿etowych,
3) zg³aszania propozycji zmian w uchwale bud¿etowej,
4) dysponowania rezerw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi Gminy jest jawna.
§ 119
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych Gminy
sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie
albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
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Rozdzia³ XI
Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 120
1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
2. Dokumenty z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 121
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê na stanowisku pracy d. s. obs³ugi rady w Urzêdzie
Gminy, a dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy, w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.

go, postêpowanie konkursowe przeprowadza siê ponownie, nie póniej ni¿ po roku od czasu tego powierzenia.
Rozdzia³ XIII
Postanowienia koñcowe
§ 126
Traci moc uchwa³a Nr XV/79/96 Rady Gminy z dnia 14
lutego 1996 r. oraz Uchwa³a Nr XXIII/154 z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Gminy.
§ 127
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. O³owski

§ 122
1. Z dokumentów wymienionych § 121 ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi oraz kserokopie.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.

Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy
Smêtowo Graniczne
z dnia 23 stycznia 2002 r.

§ 123
PRZEDMIOT DZIA£ANIA I REGULAMIN PRACY
KOMISJI BUD¯ETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów oraz odbitek
kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 okrelana
bêdzie na podstawie obowi¹zuj¹cych op³at w dniu sporz¹dzania.

Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego zwana
dalej Komisj¹ dzia³a na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz Statutu Gminy
Smêtowo Graniczne.

§ 124

§2

Uprawnienia okrelone w § 120 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê lub Komisjê
uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XII
Pracownicy samorz¹dowi
§ 125
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt Gminy.
2. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie powo³ania s¹: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego.
3. Pozostali pracownicy Urzêdu Gminy zatrudniani s¹ na
podstawie umowy o pracê.
4. Powo³anie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nastêpuje po uprzednim przeprowadzeniu
postêpowania konkursowego.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, gdy do og³oszonego konkursu nie przyst¹pi ¿aden kandydat.
6. W przypadku powierzenia stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej bez rozstrzygniêcia konkursowe-

§1

1. Komisja jest organem Rady Gminy realizuj¹cym bie¿¹co jej funkcje kontrolne, opiniodawcze i inicjuj¹ce.
2. Komisja kontroluje z punktu widzenia interesu gminy
uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci,
rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami gminnymi.
3. Zakres dzia³ania komisji obejmuje zadania w³asne
gminy oraz zlecone gminie.
§3
Zakres przedmiotowy Komisji obejmuje nastêpuj¹ce
zadania:
1) planowania spo³eczno-gospodarczego i przestrzennego,
2) bud¿etu i gospodarki finansowej w zakresie nie zastrze¿onym dla Komisji Rewizyjnej,
3) budownictwa i inwestycji,
4) komunikacji i rodków ³¹cznoci,
5) gospodarki mieniem komunalnym,
6) dróg gminnych,
7) gospodarki gruntami i terenami przeznaczonymi pod
budownictwo i rekreacjê.
§4
Komisja ma prawo do analizowania dzia³alnoci administracji i gospodarki gminy na podstawie sprawozdañ
i informacji Wójta Gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy.
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§5

Komisja ma prawo wys³uchiwania sprawozdañ i informacji Wójta Gminy jak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
§6
1. Komisja ma uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze.
2. Opinie i wnioski z zakresu swego dzia³ania Komisja kieruje do Rady Gminy celem ich rozpatrzenia i zajêcia
odpowiedniego stanowiska.
§7
1. Komisja na zlecenie Rady Gminy podejmuje czynnoci kontrolne w zakresie spraw, dla których zosta³a
powo³ana.
2. Przedmiotem kontroli obejmuje siê dzia³alnoæ Wójta
Gminy i jednostek podporz¹dkowanych w zakresie
przestrzegania Statutu Gminy oraz wykonania uchwa³
Rady Gminy.
3. Komisji przys³uguje prawo korzystania z dowodów,
które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, wyjanienia itp.).
4. Kontroluj¹cych obowi¹zuj¹ przepisy o bezpieczeñstwie
i higienie pracy, ppo¿., sanitarno-porz¹dkowe oraz o
postêpowaniu z informacjami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce.
5. Z przeprowadzonych czynnoci kontrolnych Komisja
sporz¹dza protokó³, który w szczególnoci powinien
zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
dotycz¹ce jej Kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) przedmiot kontroli,
4) wykorzystane dowody,
5) stwierdzone nieprawid³owoci i uchybienia oraz ich
przyczynê,
6) osoby odpowiedzialne,
7) ewentualne zastrze¿enia Kierownika jednostki kontrolowanej.
6. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji oraz
Kierownik jednostki kontrolowanej.
7. Sporz¹dzony protokó³ komisja przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
§8
1. Komisja posiada prawo do wyst¹pienia z inicjatyw¹
uchwa³odawcz¹.
2. W wykonywaniu swoich uprawnieñ komisja przygotowuje z w³asnej inicjatywy projekty uchwa³ oraz rozpatruje i opiniuje przedstawione jej projekty uchwa³ i ich
za³o¿enia.
§9
1. Dokumentacja komisji stanowi integraln¹ czêæ dokumentacji Rady Gminy.
2. Dokumentacja komisji powinna w szczególnoci zawieraæ:
1) plan pracy,
2) plany kontroli,
3) protoko³y z posiedzeñ,
4) protoko³y pokontrolne,
5) ewidencjê zadañ zleconych przez Radê Gminy,
6) opinie i wnioski,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7) sprawozdania okresowe,
8) inne dokumenty.
3. Dokumentacjê Komisji prowadzi wyznaczony przez
Wójta Gminy pracownik Urzêdu do obs³ugi Rady Gminy i jej organów.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy
w Smêtowie Granicznym
z dnia 23 stycznia 2003 r.
PRZEDMIOT DZIA£ANIA I REGULAMIN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY RODOWISKA
§1
Komisja Rolnictwa i Ochrony rodowiska zwana dalej
Komisj¹  dzia³a na podstawie ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz Statutu Gminy Smêtowo Graniczne.
§2
1. Komisja jest organem Rady Gminy realizuj¹cym bie¿¹co jej funkcje kontrolne, opiniodawcze i inicjuj¹ce.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu
gminy uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci, rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami gminnymi.
3. Zakres dzia³ania Komisji obejmuje zadania w³asne
gminy oraz zlecone gminie.
§3
Zakres podmiotowy Komisji obejmuje nastêpuj¹ce zadania:
1) rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej,
2) melioracji, ³¹karstwa i zaopatrzenia wsi w wodê,
3) produkcji zwierzêcej,
4) gospodarki lenej i ³owiectwa,
5) ochrony rodowiska naturalnego,
6) gospodarki ciekowej oraz gromadzenia i sposobu
usuwania odpadów.
§4
Komisja ma prawo do analizowania dzia³alnoci administracji i gospodarki gminy na podstawie sprawozdañ
i informacji Wójta Gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy.
§5
Komisja ma prawo wys³uchiwania sprawozdañ i informacji Wójta Gminy jak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
§6
1. Komisja ma uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze.
2. Opinie i wnioski z zakresu swego dzia³ania komisja kieruje do Rady Gminy celem ich rozpatrzenia i zajêcia
odpowiedniego stanowiska.
§7
1. Komisja na zlecenie Rady Gminy podejmuje czynnoci kontrolne w zakresie spraw, dla których zosta³a
powo³ana.
2. Przedmiotem kontroli obejmuje dzia³alnoæ Wójta
Gminy i jednostek podporz¹dkowanych w zakresie
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przestrzegania Statutu Gminy oraz wykonania uchwa³
Rady Gminy.
Komisji przys³uguje prawo korzystania z dowodów,
które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, wyjanienia itp.).
Kontroluj¹cych obowi¹zuj¹ przepisy o bezpieczeñstwie
i higienie pracy, ppo¿., sanitarno porz¹dkowe oraz postêpowaniu z informacjami stanowi¹cymi tajemnicê
pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce.
Z przeprowadzonych czynnoci kontrolnych Komisja
sporz¹dza protokó³, który w szczególnoci powinien
zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
dotycz¹ce jej Kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) przedmiot kontroli,
4) wykorzystane dowody,
5) stwierdzone nieprawid³owoci i uchybienia oraz ich
przyczynê,
6) osoby odpowiedzialne,
7) ewentualne zastrze¿enia Kierownika jednostki kontrolowanej.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji oraz
Kierownik jednostki kontrolowanej.
Sporz¹dzony protokó³ Komisja przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
§8

1. Komisja posiada prawo do wyst¹pienia z inicjatyw¹
uchwa³odawcz¹.
2. W wykonywaniu swoich uprawnieñ Komisja przygotowuje z w³asnej inicjatywy projekty uchwa³ oraz rozpatruje i opiniuje przedstawione jej projekty uchwa³
i ich za³o¿enia.
§9
1. Dokumentacja Komisji stanowi integraln¹ czêæ dokumentacji Rady Gminy.
2. Dokumentacja Komisji powinna w szczególnoci zawieraæ:
1) plan pracy,
2) plany kontroli,
3) protoko³y z posiedzeñ,
4) protoko³y pokontrolne,
5) ewidencjê zadañ zleconych przez Radê Gminy,
6) opinie i wnioski,
7) sprawozdania okresowe,
8) inne dokumenty,
3. Dokumentacjê Komisji prowadzi wyznaczony przez
Wójta Gminy pracownik Urzêdu do obs³ugi Rady Gminy i jej organów.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy
Smêtowo Graniczne
z dnia 23 stycznia 2003 r.
PRZEDMIOT DZIA£ANIA I REGULAMIN
PRACY KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH
I OPIEKI SPO£ECZNEJ
§1
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Spo³ecznej zwana dalej Komisj¹ dzia³a na podstawie ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz Statutu Gminy Smêtowo Graniczne.
§2
1. Komisja jest organem Rady Gminy realizuj¹cym bie¿¹co jej funkcje kontrole, opiniodawcze i inicjuj¹ce.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu
gminy uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci, rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami gminnymi.
3. Zakres dzia³ania Komisji obejmuje zadania w³asne
gminy oraz zlecone gminie.
§3
Zakres przedmiotowy Komisji obejmuje nastêpuj¹ce
sprawy:
1) realizacjê pomocy spo³ecznej,
2) sposób i celowoæ wykorzystania posiadanych rodków na zasi³ki dla osób uprawnionych,
3) dzia³alnoæ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
4) realizacjê programu zapobiegania bezrobociu na terenie gminy,
5) ochrony zdrowia mieszkañców,
6) dzia³alnoci Gminnego Orodka Zdrowia,
7) ogólnej ochrony poziomu ¿ycia mieszkañców gminy.
§4
Komisja ma prawo do analizowania dzia³alnoci administracji i gospodarki gminy na podstawie sprawozdañ
i informacji Wójta Gminy oraz Kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy.
§5
Komisja ma prawo wys³uchiwania sprawozdañ i informacji Wójta Gminy jak i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
§6
1. Komisja ma uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze.
2. Opinie i wnioski z zakresu swego dzia³ania Komisja kieruje do Rady Gminy celem ich rozpatrzenia i zajêcia
odpowiedniego stanowiska.
§7
1. Komisja na zlecenie Rady Gminy podejmuje czynnoci kontrole w zakresie spraw, dla których zosta³a powo³ana.
2. Przedmiotem kontroli obejmuje siê dzia³alnoæ Wójta
Gminy i jednostek podporz¹dkowanych w zakresie
przestrzegania Statutu Gminy oraz wykonania uchwa³
Rady Gminy.
3. Komisji przys³uguje prawo korzystania z dowodów,
które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, wyjanienia itp.).
4. Kontroluj¹cych obowi¹zuj¹ przepisy o bezpieczeñstwie
i higienie pracy, ppo¿., sanitarno-porz¹dkowe oraz o
postêpowaniu z informacjami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce.
5. Z przeprowadzonych czynnoci kontrolnych Komisja
sporz¹dza protokó³, który w szczególnoci powinien
zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
dotycz¹ce jej Kierownika,
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2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) przedmiot kontroli,
4) wykorzystane dowody,
5) stwierdzone nieprawid³owoci i uchybienia oraz ich
przyczynê,
6) osoby odpowiedzialne,
7) ewentualne zastrze¿enia Kierownika jednostki kontrolowanej.
6. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji oraz
Kierownik jednostki kontrolowanej.
7. Sporz¹dzony protokó³ Komisja przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
§8
1. Komisja posiada prawo do wystêpowania z inicjatyw¹
uchwa³odawcz¹.
2. W wykonywaniu swoich uprawnieñ Komisja przygotowuje z w³asnej inicjatywy projekty uchwa³ oraz rozpatruje i opiniuje przedstawione jej projekty uchwa³
i ich za³o¿enia.
§9
1. Dokumentacja Komisji stanowi integraln¹ czêæ dokumentacji Rady Gminy.
2. Dokumentacja Komisji powinna w szczególnoci zawieraæ:
1) plan pracy,
2) plany kontroli,
3) protoko³y z posiedzeñ,
4) protoko³y pokontrolne,
5) ewidencjê zadañ zleconych przez Radê Gminy,
6) opinie i wnioski,
7) sprawozdania okresowe,
8) inne dokumenty.
3. Dokumentacjê Komisji prowadzi wyznaczony przez
Wójta Gminy pracownik Urzêdu do obs³ugi Rady Gminy i jej organów.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy
Smêtowo Graniczne
z dnia 23 stycznia 2003 r.
PRZEDMIOT DZIA£ANIA
I REGULAMIN PRACY KOMISJI
OWIATY, KULTURY I PORZ¥DKU PUBLICZNEGO
§1
Komisja Owiaty, Kultury i Porz¹dku Publicznego zwana dalej Komisj¹ dzia³a na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz Statutu Gminy Smêtowo Graniczne.
§2
1. Komisja jest organem Rady Gminy realizuj¹cym bie¿¹co jej funkcje kontrolne, opiniodawcze i inicjuj¹ce.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu
gminy uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci, rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami gminnymi.
3. Zakres dzia³ania Komisji obejmuje zadania w³asne
gminy oraz zlecone gminie.
§3
Zakres przedmiotowy komisji obejmuje nastêpuj¹ce
sprawy:
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1) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
2) zapewnienia odpowiednich warunków dzia³ania placówkom, o których mowa w punkcie 1,
3) upowszechniania kultury, owiaty, rozwoju czytelnictwa,
4) rekreacji,sportu i wypoczynku,
5) wykorzystania funduszy przeznaczonych na wy¿ej
okrelone cele, o ile nie zostanie to objête szczegó³ow¹ kontrol¹ Komisji Rewizyjnej,
6) ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
7) przestrzegania prawa, praworz¹dnoci i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
8) zapobiegania patologii spo³ecznych,
9) zabezpieczenia i ochrony mienia,
10) bezpieczeñstwa drogowego,
11) ochrony przeciwpo¿arowej.
§4
Komisja ma prawo do analizowania dzia³alnoci administracji i gospodarki gminy na podstawie sprawozdañ
i informacji Wójta Gminy oraz Kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy.
§5
Komisja ma prawo wys³uchiwania sprawozdañ i informacji Wójta Gminy Wójta Gminy jak i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
§6
1. Komisja ma uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze.
2. Opinie i wnioski z zakresu swego dzia³ania Komisja kieruje do Rady Gminy celem ich rozpatrzenia i zajêcia
odpowiedniego stanowiska.
§7
1. Komisja na zlecenie Rady Gminy podejmuje czynnoci kontrole w zakresie spraw, dla których zosta³a powo³ana.
2. Przedmiotem kontroli obejmuje siê dzia³alnoæ Wójta
Gminy i jednostek podporz¹dkowanych w zakresie
przestrzegania Statutu Gminy oraz wykonania uchwa³
Rady Gminy.
3. Komisji przys³uguje prawo korzystania z dowodów,
które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, wyjanienia itp.).
4. Kontroluj¹cych obowi¹zuj¹ przepisy o bezpieczeñstwie
i higienie pracy, ppo¿., sanitarno-porz¹dkowe oraz o
postêpowaniu z informacjami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce.
5. Z przeprowadzonych czynnoci kontrolnych Komisja
sporz¹dza protokó³, który w szczególnoci powinien
zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
dotycz¹ce jej Kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) przedmiot kontroli,
4) wykorzystane dowody,
5) stwierdzone nieprawid³owoci i uchybienia oraz ich
przyczynê,
6) osoby odpowiedzialne,
7) ewentualne zastrze¿enia Kierownika jednostki kontrolowanej.
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6. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji oraz
Kierownik jednostki kontrolowanej.
7. Sporz¹dzony protokó³ Komisji przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
§8
1. Komisja posiada prawo do wystêpowania z inicjatyw¹
uchwa³odawcz¹.
2. W wykonywaniu swoich uprawnieñ Komisja przygotowuje z w³asnej inicjatywy projekty uchwa³ oraz rozpatruje i opiniuje przedstawione jej projekty uchwa³
i ich za³o¿enia.
§9
1. Dokumentacja Komisji stanowi integraln¹ czêæ dokumentacji Rady Gminy.
2. Dokumentacja Komisji powinna w szczególnoci zawieraæ:
1) plan pracy,
2) plany kontroli,
3) protoko³y z posiedzeñ,
4) protoko³y pokontrolne,
5) ewidencjê zadañ zleconych przez Radê Gminy,
6) opinie i wnioski,
7) sprawozdania okresowe,
8) inne dokumenty.
3. Dokumentacjê komisji prowadzi wyznaczony przez
Wójta Gminy pracownik Urzêdu do obs³ugi Rady Gminy i jej organów.

326
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/PCC/402/332/W/OGD/2003/CW
z dnia 31 stycznia 2003 r.
W dniu 31 stycznia 2003 r., Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ odmówiæ cofniêcia koncesji udzielonej na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla
Pana Wojciecha Kuczyka prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ p. n. VOYDAREX z siedzib¹ w Gdyni.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia z 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/402/
332/U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia 4 listopada 1999 r. Nr WCC/402A/332/W/3/99 r.W oraz z dnia
11 stycznia 2002 r. Nr WCC/402B/332/W/3/2002/RW, a
tak¿e decyzj¹ z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/419/
332/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia 4 listopada
1999 r. Nr PCC/419A/332/W/3/99/RW i z dnia 11 stycznia
2002 r. Nr PCC/419B/332/W/3/2002/RW, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki udzieli³ Przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a do dnia 30 padziernika 2008 r.
Pismem z dnia 26 wrzenia 2002 r. Przedsiêbiorca
wniós³ o cofniêcie koncesji na wytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a udzielonych wy¿ej wymienionymi decyzjami, albowiem zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoci
w powy¿szym zakresie.
Prezes URE po ustaleniu stanu faktycznego i przeprowadzeniu oceny przedstawionych przez Przedsiêbiorcê
w trakcie postêpowania administracyjnego dokumentów,
w tym treci zawartych umów i ustalonych w nich sposobów rozliczeñ za dostarczone ciep³o ustali³, ¿e nie ma

podstaw do wydania decyzji o cofniêcie koncesji w zakresie z³o¿onego przez Przedsiêbiorcê wniosku, albowiem
nie zosta³ spe³niony warunek zapisany w art. 41 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne. Przedsiêbiorca
nadal prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178
z pón. zm.), której charakter odpowiada równie¿ zakresowi wynikaj¹cemu z treci art. 3 pkt 12 ustawy  Prawo
energetyczne. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze postanowi³ odmówiæ cofniêcia koncesji dotycz¹cej prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 31 stycznia 2003 r.
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UCHWA£A Nr XXXV/382/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: 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 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804)
Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Turze dz. 62, 156/1.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolem od 1 do 5) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.ZP/UP  pas przyjeziorny z dopuszczeniem lokalizacji stanicy wêdkarskiej i zabudowy letniskowej w postaci domku wêdkarskiego.
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2.MNe  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
3.KD  droga dojazdowa.
4,5.ZZT  pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury
technicznej i drogowej.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta trenu  za³¹cznik nr 2.
§4
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 Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tczew
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/382/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ TURZE
1. KARTA TERENU
Nr 6/216-04-2001/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 62,156/1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia: 1,47ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.ZP/UP  pas przyjeziorny z dopuszczeniem lokalizacji stanicy wêdkarskiej i zabudowy letniskowej w postaci domku wêdkarskiego
2. MNe  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
3. KD  droga dojazdowa
4,5.ZZT  pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury technicznej i drogowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. I min. pow. dzia³ek: min. pow. 600m2 i Maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dachy dwuspadowe; pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹; k¹t nachylenia dachu 400, alternatywnie dla
terenu 1.ZP/UP, dla stanicy i domku wêdkarskiego k¹t
nachylenia dachu 50° i pokrycie strzech¹ trzcinow¹
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
tynkiem, alternatywnie dla terenu 1.ZP/UP, dla stanicy
i domku wêdkarskiego wykoñczenie cian z zastosowaniem drewna; zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych
klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych(np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m; wysokoæ poziomu parteru do 0.3m od poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wg rysunku planu.
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ o powierzchni do 46 m2 o wysokoci do 5
m od poziomu terenu; dach dwuspadowy; spadek i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: odprowadzaæ do istniej¹cej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej i projektowanej
drogi dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
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 zieleñ przydro¿na do zachowania i ochrony w strefie 1.ZP/UP istniej¹ca zieleñ wysoka, szuwarowa oraz
³¹kowa do zachowania i ochrony
9. STAWKA PROCENTOWA
15% dla dz.62 i 10% dla dz.156/1
10. INNE WARUNKI
 dla strefy 1.ZP/UP minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 90%
 dla strefy 2.MNe minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%
 wycinka przydro¿nej zieleni wysokiej wymaga uzyskania zgody odpowiednich s³u¿b
 w strefie 2.MNe nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów
przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.)
 w strefie 2.MNe ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 w strefie 1.ZP/UP dopuszcza siê lokalizacjê wbudowanych us³ug i handlu zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ ryback¹
 w strefie 2.MNe dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli
nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)
 ka¿da inwestycja na etapie projektu zagospodarowania terenu musi byæ uzgodniona z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku Terenowy Oddzia³ w Starogardzie Gdañskim
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SPRAWOZDANIE STAROSTY PUCKIEGO
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
za rok 2002
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoæ w lutym 2002 r. na podstawie wprowadzonej
w art. 38a noweli do ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, z 2001 r.,
poz. 1592).
Zgodnie z zapisem ustawowym Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku powo³ana zosta³a w celu realizacji zadañ
starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych
w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Do zadañ komisji nale¿y w szczególnoci:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu
zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
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4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na
terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu  w zakresie, o
którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostê, innych ni¿ wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku odby³o siê w dniu 12 lutego 2002 r. w siedzibie Starostwa przy ul. Orzeszkowej 5.
W spotkaniu udzia³ wziê³o 9 osób powo³anych przez
Starostê, a wytypowanych w czêci sporód radnych
przez Radê Powiatu, przez Starostê oraz przez kierowników powiatowych s³u¿b.
W minionym roku w pracach KBiP uczestniczyli:
 P. Artur Jab³oñski  Przewodnicz¹cy,
 P. Bart³omiej Mollin  przedstawiciel KP PSP,
 P. Rafa³ Mróz  Komendant Komisariatu Policji w Juracie,
 P. Stefan Klein  przedstawiciel KP Policji,
 P. Andrzej Ropel  Inspektor ds. Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego,
 P. Miros³aw Mudlaff  emerytowany oficer Policji,
 P. Bohdan Soko³ek  przewodnicz¹cy KB przy Radzie Powiatu,
 P. Jerzy W³udzik  radny, przedstawiciel RP,
 P. Leszek Loose  animator grupy terapeutycznej
z Helu.
W pracach KBiP pomimo zaproszeñ w roku 2002 nie
bra³ udzia³u przedstawiciel Prokuratora Rejonowego.
£¹cznie w minionym roku odby³y siê cztery posiedzenia
Komisji odpowiednio w dniach: 12 lutego, 13 czerwca,
08 sierpnia oraz 17 wrzenia.
Na posiedzeniu inauguracyjnym, po wrêczeniu aktów
powo³ania, zapoznano cz³onków KBiP z zadaniami ustawowymi jakie komisja winna realizowaæ, stosownie do
postanowieñ art. 38a, ust. 2 cyt. wy¿ej ustawy.
Jako zadanie najpilniejsze do realizacji Komisja przyjê³a koniecznoæ wypracowania Powiatowego programu
zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa obywateli. Omówiono zasady opracowania programu oraz poproszono cz³onków Komisji o
przygotowanie propozycji na kolejne spotkanie.
Kolejne posiedzenie Komisji w dniu 13 czerwca powiêcone by³o w ca³oci wypracowywaniu kierunków i zadañ
do wspomnianego wy¿ej programu.
Poszczególni cz³onkowie Komisji przedstawili swoje
propozycje zadañ jak te¿ omówili sytuacjê w zakresie bezpieczeñstwa na terenie powiatu. Ostatecznie koncepcjê
wypracowania konkretnego programu powierzono P. A.
Ropel na podstawie materia³ów z³o¿onych przez poszczególnych cz³onków komisji.
Spotkanie w dniu 08 sierpnia rozpoczêto od zapoznania obecnych cz³onków Komisji z uchwa³¹ nr XL/233/2002
Rady Powiatu Puckiego z dnia 23.01.2002 r. w sprawie
okrelenia zasad zwrotu cz³onkom komisji bezpieczeñstwa
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i porz¹dku dzia³aj¹cej przy Starocie Puckim oraz osobom
powo³anym do udzia³u w jej pracach wydatków rzeczywicie poniesionych.
W szczególnoci wspomniana uchwa³a stanowi co nastêpuje:
1) cz³onkom KBiP przys³uguje zwrot kosztów podró¿y
poci¹giem lub autobusem,
2) zwrot kosztów podró¿y poci¹giem lub autobusem obejmuje cenê biletu z uwzglêdnieniem przys³uguj¹cej
cz³onkowi komisji ulgi na dany rodek transportu, bez
wzglêdu na to z jakiego tytu³u ta ulga przys³uguje,
3) na wniosek cz³onka komisji przewodnicz¹cy komisji
mo¿e wyraziæ zgodê na zwrot kosztów podró¿y odbywanych prywatnym samochodem nie bêd¹cym w³asnoci¹ Powiatu Puckiego,
4) zwrot kosztów, o których mowa wy¿ej nastêpuje na
podstawie okrelenia iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebytych kilometrów zgodnie z
§ 2 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. ws warunków ustalania i zwrotu kosztów u¿ywania do celów s³u¿bowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
nie bêd¹cych w³asnoci¹ pracodawcy.
Ponadto przedstawiono wyjanienie P. Magdaleny
Chmaruk ws braku formalnych mo¿liwoci urlopowania
lub innej formy zwalniania cz³onków komisji na czas odbywania jej posiedzeñ oraz zasad rozliczania delegacji,
wobec wniosku w tej¿e sprawie jednego z cz³onków KBiP.
P. A Ropel zapozna³ zebranych z opracowanym projektem programu j/w, który po dyskusji przyjêto.
Komisja BiP w ramach powy¿szego programu zatwierdzi³a do realizacji nastêpuj¹ce cele:
1) ograniczenie przestêpczoci na terenie powiatu w
oparciu o strategiê Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, w tym ograniczenie przestêpczoci przeciwko mieniu, tj. kradzie¿y rzeczy cudzych wraz z
w³amaniem.
2) ograniczenie przestêpczoci dotycz¹cej przemocy
nieletnich oraz rozprowadzania narkotyków w szko³ach.
3) poprawa bezpieczeñstwa osób k¹pi¹cych siê.
4) usprawnienie i uproszczenie procedur alarmowania
i dysponowania si³ i s³u¿b ratowniczych oraz wspomagaj¹cych.
5) podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeñstwa ppo¿. wród m³odzie¿y Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych oraz rednich.
6) poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
7) poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w
powiecie Puckim.
8) poprawa losu bezdomnych.
Informacje szczegó³owe nt. zadañ ujêtych do realizacji
w ramach poszczególnych celów oraz ich realizacji przez
poszczególne s³u¿by i pracowników Starostwa znajduj¹
siê do wgl¹du u Przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej i Bezpieczeñstwa Obywateli Rady Powiatu, stosownie do wczeniejszych ustaleñ w tej kwestii.
W ramach realizacji zadañ programowych w dniu 12
wrzenia br P. Starosta Artur Jab³oñski w towarzystwie
przedstawicieli KW i KP Policji w Pucku uczestniczy³ w
spotkaniu z nauczycielami szkó³ podstawowych z terenu
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ca³ego powiatu puckiego w Krokowej. Spotkanie powiêcone by³o min. prezentacji i wdro¿eniu policyjnego programu edukacyjnego ¯yæ bezpiecznie ¿aden k³opot 
uczy tego s³onik POPO. Spotkanie sta³o siê te¿ okazj¹
do wzajemnej wymiany pogl¹dów nt przestêpczoci
wród nieletnich, dzia³alnoci edukacyjnej i zapobiegawczej oraz dalszego zacieniania wspó³pracy s³u¿b odpowiedzialnych za stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego ze rodowiskiem nauczycielskim.
Spotkanie w dniu 17 wrzenia powiêcono w ca³oci
podsumowaniu bezpieczeñstwa na pla¿ach za miniony
sezon. Do udzia³u w spotkaniu zaproszono przedstawicieli wszystkich samorz¹dów szczebla gminnego odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na pla¿ach.
Dokonano oceny stanu bezpieczeñstwa i wypracowano 8 wniosków realizacyjnych na rok br zmierzaj¹cych
do poprawy bezpieczeñstwa osób k¹pi¹cych siê i wzajemnej integracji dzia³añ ratowniczych:
1) Starostwo podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do wypracowania, wspólnie z wszystkimi gminami, s³u¿bami i innymi zainteresowanymi podmiotami, modelowego systemu zabezpieczenia pla¿, uwzglêdniaj¹cego ró¿norakie aspekty jak ³¹cznoæ, oznakowanie, wyposa¿enie wspó³dzia³anie itp. Z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cego prawa jak te¿ interesów poszczególnych podmiotów,
2) wszystkie zainteresowane podmioty winne d¹¿yæ do
wydania przed przys z³ym sezonem informatora dla
turystów, w którym zawarto by podstawowe informacje nt lokalizacji i dojæ do pla¿, k¹pielisk strze¿onych, sposobu funkcjonowania systemu bezpieczeñstwa, oznakowania, itp.,
3) celowym wydaje siê podjêcie dzia³añ, zmierzaj¹cych
do zbli¿enia dzia³aj¹cych w terenie kó³ WOPR oraz
jednostek OSP,
4) w miarê istniej¹cych mo¿liwoci nale¿y wspieraæ
szkolenie ratowników WOPR oraz popularyzowaæ ratownictwo wród dzieci i m³odzie¿y,
5) mo¿liwie niezw³ocznie podj¹æ starania o utworzenie
filii SAR na terenie Pucka  wniosek Dyrektora Matzkena OSiR Puck,
6) zakoñczyæ prace zwi¹zane z utworzeniem Centrum
Powiadamiania Ratunkowego na bazie PSP, które bêdzie pe³ni³o wiod¹c¹ rolê w zakresie organizacji szeroko rozumianego ratownictwa na terenie powiatu,
7) wprowadziæ skuteczny system nadzoru i kontroli na
terenie otwartego morza i przy pla¿ach z udzia³em
wszystkich zainteresowanych i zobowi¹zanych podmiotów,
8) na pocz¹tku przysz³ego sezonu skontrolowaæ wszystkie szkó³ki windsurfingowe i sprzêt, pod k¹tem funkcjonowania systemu bezpieczeñstwa.
Wnioski powy¿sze rozes³ano wszystkim zainteresowanym i zobowi¹zanym podmiotom. Dalsze dzia³ania w pr
zedmiocie j/w zostan¹ podjête na pocz¹tku bie¿¹cego roku
po zatwierdzeniu programu dzia³ania przez Komisjê.
W roku br w zwi¹zku z wyborem nowej Rady Powiatu
w sk³ad Komisji BiP w miejsce pana Bohdana Soko³ka
i pana Jerzego W³udzika weszli dwaj nowi jej przedstawiciele tj.:
 Pan Miros³aw Busz  Przewodnicz¹cy RP oraz
 Pan Tadeusz Klebba  Vice Przewodnicz¹cy RP.
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Poza tym sk³ad Komisji BiP nie zmieni³ siê.
W roku br do chwili obecnej Komisja BiP odby³a dwa
posiedzenia, odpowiednio w dniach 08 i 20 stycznia, które wype³ni³y i zakoñczy³y roczny cykl realizacyjny prac
Komisji.
Spotkanie w dniu 08 stycznia powiêcono g³ównie ocenie realizacji zadañ ujêtych w Powiatowym programie
zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa obywateli.
Generalnie realizacjê programu oceniono pozytywnie
za wyj¹tkiem zadania dot. utworzenia Orodka Interwencji Kryzysowej. Realizacjê tego zdania uniemo¿liwia brak
rodków bud¿etowych.
Informacja szczegó³owa do wgl¹du u Radnego Czeszke Brunona.
Ponadto Komisja BiP zaopiniowa³a pozytywnie projekt
bud¿etu powiatu na rok 2003 w zakresie finansowania
zadañ dotycz¹cych poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego.
Komisja negatywnie zaopiniowa³a wniosek fundacji
Bezpieczni w Ruchu Drogowym  ws dofinansowania
zakupu przenonego rejestratora radarowego, bior¹c pod
uwagê min. termin z³o¿enia wniosku oraz negatywn¹
opiniê przedstawiciela Policji obecnego na posiedzeniu.
Wstêpnie sformu³owano równie¿ propozycje do wspomnianego programu na rok 2003.
W dniu 20 stycznia br cz³onkowie KBiP dokonali:
1) oceny zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu za rok 2002 na podstawie informacji z³o¿onych przez:
 Komendanta Powiatowego Policji,
 Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz
 Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2) po dyskusji i z³o¿onych wyjanieniach cz³onkowie KBiP
pozytywnie ocenili dzia³alnoæ w/w s³u¿b oraz inspekcji i przyjêli przedstawione informacje.
Szczegó³owe dokumenty do wgl¹du j/w.
W przedstawionym okresie, Komisja zrealizowa³a wszystkie zadania ustawowe wynikaj¹ce z art. 38a, ust. 2 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Starosta
A. Jab³oñski

329
Sprawozdanie z dzia³alnoci
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Starosty Wejherowskiego w 2002 r.
2 luty  Starosta Wejherowski zarz¹dzeniem nr 4 z 11 lutego 2002 r. dzia³aj¹c zgodnie z art. 38a znowelizowanej
ustawy o samorz¹dzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.
powo³uje Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, okrelaj¹c
jej sk³ad, zadania i zasady dzia³ania.
Sk³ad Komisji:
1) Przewodnicz¹cy Komisji  Starosta Wejherowski
2) Cz³onkowie:
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 Radny Rady Powiatu Wejherowskiego,
 Radny Rady Powiatu Wejherowskiego,
 Prezydent Miasta Wejherowa,
 Burmistrz Miasta Rumi,
 Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie,
 Komendant Komisariatu Policji w Rumi,
 Prokurator Rejonowy w Wejherowie,
 Naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
3) Ponadto z g³osem doradczym uczestnicz¹:
 Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,
 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie,
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie,
 Dyrektor Zarz¹du Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
 Burmistrz Miasta Redy i wójtowie gmin powiatu wejherowskiego.
4) Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ na posiedzenie Komisji przedstawicieli innych organów publicznych okrelonych ustaw¹.
Radni Rady Powiatu Wejherowskiego s¹ delegowani
do sk³adu komisji imiennie  uchwa³¹ Rady.
4 Marzec  Inauguracyjne posiedzenie Komisji, gdzie
wrêczono akty powo³ania w sk³ad tej Komisji oraz okrelono cele i zadania, jak te¿ przyjêto plan pracy na 2002
rok.
19 Kwiecieñ  S³u¿by powiatowe przedstawi³y cz³onkom Komisji i Radzie Powiatu informacje z dzia³alnoci w
2001 r. na rzecz bezpieczeñstwa publicznego i porz¹dku.
Radni swoj¹ uchwa³¹ przyjêli informacje Komendanta
Powiatowego Policji w Wejherowie, Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wejherowie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.
17/21 Maj  Cz³onkowie Komisji bior¹ udzia³ w æwiczeniu sztabowym kadry powiatu i miasta Wejherowa nt. Zagro¿enie terrorystyczne w Wejherowie.
21 Maj  Posiedzenie Komisji nt. ocena mo¿liwoci przeciwdzia³ania zagro¿eniom w powiecie, gdzie przyjêto
wnioski do dalszego dzia³ania w tej sprawie.
15/27 Wrzesieñ  S³u¿by powiatowe przedstawi³y Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz Radzie Powiatu informacje o dokonaniach na rzecz bezpieczeñstwa w powiecie w latach 1999  2002 z uwzglêdnieniem przeciwdzia³ania i zapobiegania zagro¿eniom bezpieczeñstwa w
powiecie.
8 Padziernik  Cz³onkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, która by³a powiêcona ocenie przygotowania do zimowego
utrzymania dróg w powiecie.
21 Padziernik  Trening kierowniczo  sztabowy nt.
Woda 2002 z udzia³em cz³onków Komisji Dzia³ania w
sytuacji katastrofalnej powodzi, w tym dokonano oceny
badañ I etapu obszarów zalewowych rzeki Redy i wynikaj¹ce z tego zagro¿enia dla przybrze¿nych gmin podtopieniami.
11 grudnia  Posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, na którym dokonano:
1. Zapoznania siê z koncepcj¹ Starosty do za³o¿eñ programu bezpieczeñstwa i ochrony ludnoci w powiecie.
2. Wstêpne uzgodnienia przygotowañ do oceny zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu w 2003 r.
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3. Uzgodnienia za³o¿eñ do programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli.
Natomiast opiniowanie projektu bud¿etu powiatu przez
tê komisjê w zakresie przyznania rodków na rzecz re-
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alizacji zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem  oddalono do czasu zakoñczenia prac nad projektem bud¿etu powiatu przez nowowybrany Zarz¹d Powiatu w Wejherowie.
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