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330
UCHWA£A Nr XVIII/229/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki nr
ew. 284 we wsi Skowarcz.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 284 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.7500ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem
MN) oraz komunikacje  drogê dojazdow¹ (okrelenie
w za³¹czniku graficznym symbolem K1 i K2).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci 3m od granicy terenu MN
i ul. Spacerowej dz. nr ew. 312/1,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich ty-

pów budynków w odleg³oci 6m w od linii rozgraniczaj¹cej teren MN od drogi dojazdowej K1 i K2,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, 2 pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 12m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru max. 0,5m
od poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych z dopuszczeniem dachów naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) K1 (min. ca³kowita szerokoæ 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi uwzglêdniaj¹c, szerokoæ istniej¹cej drogi w granicach dz. nr ew. 278),
b) K2 (min. szerokoæ 10m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi uwzglêdniaj¹c, szerokoæ istniej¹cej
drogi w granicach dz. nr ew. 283/9),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
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4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni);
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek; wody opadowe z
ulic oznaczonych symbolem K1i K2, po ich utwardzeniu, przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczane w separatorach ropopochodnych
i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulice nale¿y pod³¹czyæ do jej
uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) w przypadku kolizji istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV z planowanym zagospodarowaniem dzia³ek, dopuszcza siê jej przebudowê w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ sieci,
6) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
7) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
9) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
10) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) wzd³u¿ rowu melioracyjnego le¿¹cego na obszarze
planu nale¿y zachowaæ pas terenu o szerokoci min.
5 m wolnego od wszelkiego zainwestowania, zakrzewieñ, zadrzewieñ,

2) obowi¹zuje zakaz:
a) zmiany kierunku odp³ywu wód w rowie,
b) ograniczenia przep³ywu wody poprzez budowê jakichkolwiek przeszkód w poprzek cieku, zasypywania lub zmniejszania jego przekroju poprzecznego utrudniaj¹cego swobodny odp³yw wody,
3) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1 i K2 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
7) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50m2,
8) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê dalsze podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej
 projekty budowlane nowych obiektów nale¿y
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10  11 oraz pkt 13 Uchwa³y Nr XVII/131/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia
21 sierpnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w
planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.7500ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
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§5

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

331
UCHWA£A Nr XXXII/358/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na obszarze
gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.z dnia
13 lipca 2001 r.) Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w
Starej Kiszewie obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy Stara
Kiszewa stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/358/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 lipca 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
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Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w
Starej Kiszewie na terenie gminy Stara Kiszewa.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego w Starej
Kiszewie polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego w Starej Kiszewie polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w Starej Kiszewie.
§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe grupy odbiorców
wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia
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wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi
2. Ustala siê w gminie Stara Kiszewa nastêpuj¹ce taryfowe grupy odbiorców:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty letniskowe dzia³aj¹ce okresowo jak gospodarstwa domowe,
 przemys³, us³ugi, obiekty u¿ytecznoci publicznej,
 dostawcy cieków dowo¿onych.
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê na wniosek przedsiêbiorstwa eksploatuj¹cego sieci i ich obiekty i wymaga zgody Rady
Gminy.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtej taryfy.
§4
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu
w wodê lub odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy
Us³ugodawc¹ a Us³ugobiorc¹.
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§6
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub wodoci¹gowych,
ustalonych przez Gminê Stara Kiszewa w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji i finansowanym przez Gminê Stara Kiszewa,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca,
c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa Us³ugodawca, a urz¹dzenia pomiarowego Us³ugobiorca.
§7
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹ Stara Kiszewa urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Gminie Stara Kiszewa lub Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.

§8
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§9
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
§ 10
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 9 pkt 3 okrela
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 11
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 12
Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych oraz
przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
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§ 13

1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami us³ug
§ 14
1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 13 pkt 3 i spe³nieniu
warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do
którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d
nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 15
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
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3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 16
Umowa, o której mowa w § 14 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 17
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
§ 18
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 19
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w
§ 10 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
§ 20
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug Us³ugodawca przygotuje i dostarczy
Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków oraz niniejszy regulamin.
Rozdzia³ IV
Prawa i Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 21
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 22
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 14 niniejszego Regulaminu.
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Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.

nych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 24

§ 32

§ 23

Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 25
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego
terminu
usuniêcia
przerw
i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Rozdzia³ V
Prawa i Obowi¹zki Us³ugobiorcy

§ 26

§ 33

Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków
w sposób ci¹g³y i niezawodny.

Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
W tym celu Us³ugodawca tworzy stanowisko pracy do
spraw obs³ugi Klienta.

§ 27

Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji
dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.

Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej zgodnie z jej
aktualnymi mo¿liwociami technicznymi.
§ 28
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru
wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 29
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 30
1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.
§ 31
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowa-

§ 34

§ 35
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.
§ 36
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 37
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
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§ 38

Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 39
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 40
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 41
Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 42
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 43
Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 44
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 45
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 46
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
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2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 47
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 48
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹.
§ 49
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych
róde³.
§ 50
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê
i na koszt Us³ugobiorcy.
§ 51.
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 52
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 53
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 54.
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 55
1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, Us³ugodawca obci¹¿a Gminê
Stara Kiszewa na podstawie cen i stawek ustalonych
w taryfie.
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2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wiejskiej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ zadeklarowan¹ przez Gminê Stara Kiszewa, w rozliczeniu rocznym.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 56
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nnr XXXII/358/2002 z dnia 30 lipca 2002 r. Rady Gminy
Stara Kiszewa i obowi¹zuje od dnia 1 wrzenia 2002 r.
§ 57
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 58
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego Regulaminu Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy.
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UCHWA£A Nr LIV/323/02
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz 40 ust. 1, art. 41 ust. zm.
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Miejska w Gniewie, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy w brzmieniu ustalonym
w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób miejscowo
przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

Poz. 331, 332
Wyci¹g
z za³¹cznika Nr 1
do uchwa³y Nr LIV/323/02
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 wrzenia 2002 r.

III. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ.
1. Przepisy uchwa³y stosuje siê do lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy. W sk³ad tego zasobu wchodz¹ lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy albo
komunalnych osób prawnych lub spó³ek prawa handlowego utworzonych z udzia³em gminy.
2. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w
tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹
i elektryczn¹.
3. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych
w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy Gniew ustala stawki czynszu w
lokalach stanowi¹cych w³asnoæ Miasta i Gminy Gniew,
kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi zasadami:
1) stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
zasiedlonych do dnia wejcia w ¿ycie niniejszejwuchwa³ywwinnywbyæ ustalone w wysokoci górnej
granicy podwy¿ek okrelonej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
2) stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
zasiedlanych po dniu wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y winny byæ ustalone w wysokoci nie wiêkszej ni¿:
a) w 2002 r. 2,0% wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych,
b) od 2003 r. 2,5% wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynków mieszkalnych.
5. W stosunku do stawki czynszu, o której mowa w pkt 2
ustala siê czynniki obni¿aj¹ce lub podwy¿szaj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu.
5.1.Czynniki obni¿aj¹ce stawkê czynszu:
Czynniki obni¿aj¹ce stawkê% obni¿ki w stosunku do
stawki
 lokal znajduje siê w budynku przeznaczonym do
rozbiórki 50%:
 lokal mieszkalny znajduje siê na ostatniej kondygnacji w budynkach minimum piêciokondygnacyjnych 10%,
 lokal nie posiada instalacji wodoci¹gowo-kanalizacyjnej 20%,
 lokal znajduje siê w suterenie lub na poddaszu 10%,
 lokal znajduje siê w budynku barakowym 10%,
 lokal posiada kuchniê bez naturalnego owietlenia
zgodnie z projektem architektonicznym danego
budynku 10% lokal po³o¿ony poza I stref¹ miasta
10%,
 lokal mieszkalny posiada wspólny przedpokój z innym lokalem lub innymi lokalami mieszkalnymi 10%.
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5.2.Czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê czynszu:
Czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê% podwy¿ki w stosunku do stawki lokal znajduje siê w budynku posiadaj¹cym instalacjê c.o. 10% lokal znajduje siê w budynku, w którym w okresie ostatnich 6 lat przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y zosta³a przeprowadzona termomodernizacja 35%
5.3.W przypadku wyst¹pienia dwóch lub wiêcej czynników wp³ywaj¹cych na obni¿kê stawki, ³¹czna obni¿ka
nie mo¿e przekroczyæ 50% stawki.
5.4.Strefê I miasta wyznaczaj¹ granice:
 od strony pó³nocnej.., od strony zachodniej..,
 od strony po³udniowej..,
 od strony wschodniej..
6. Czynniki okrelone w pkt 5.1. i 5.2. nie maj¹ zastosowania do stawek czynszu za lokale socjalne.
IV. SPOSÓB I ZASADY ZARZ¥DZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZ¥CYMI W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA, RÓD£A FINANSOWANIA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZ¥DZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA W KOLEJNYCH LATACH I INNE DZIA£ANIA MAJ¥CE NA CELU POPRAWÊ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJÊ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA.
Wiêkszoæ zasobów miasta zarz¹dzana jest dotychczas przez ZUK Spó³ka z o.o. w Gniewie na podstawie umowy zawartej z Zarz¹dem Miasta i Gminy w
Gniewie.
W umowie tej okrelono zakres obowi¹zków zarz¹dcy, stawki wynagrodzenia, sposób miesiêcznych
i rocznych rozliczeñ oraz zakres i formê kontroli ze
strony miasta. Czêci¹ lokali, która znajduje siê w
budynkach wspólnot mieszkaniowych zarz¹dza Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Tczewie lub firmy i osoby
prywatne.
Zgodnie z ustaw¹ o w³asnoci lokali istnieje mo¿liwoæ, i¿ zebranie wspó³w³acicieli zdecyduje o powierzeniu zarz¹dzania nieruchomoci¹ wspóln¹ innemu ni¿ dotychczas zarz¹dcy. Od 2002 r. zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami zarz¹dzaniem
budynkami mo¿e zajmowaæ siê tylko osoba posiadaj¹ca licencjê pañstwow¹ zarz¹dcy nieruchomoci.
Zgodnie z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e zarz¹dzanie nieruchomociami jest zawodem, w którym okrelono wymogi i zasady etyki zawodowej oraz odpowiedzialnoæ zarz¹dcy wobec w³aciciela za powierzony w zarz¹d budynek. Konkurencyjnoæ na rynku
zarz¹dców nieruchomoci wymusza na dotychczasowych zarz¹dcach podwy¿szenie jakoci wiadczonych
us³ug i jednoczenie obni¿anie ich kosztów.
ZUK sp. z o.o. powinna dostosowaæ siê do aktualnych wymogów stawianych zarz¹dcom budynków.
W gospodarce rynkowej tylko zak³ady oferuj¹ce korzystne ceny przy wysokiej jakoci wiadczonych
us³ug, bêd¹ zarz¹dza³y zasobem miasta.
ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej s¹
w czêci op³aty czynszowe. Ich wysokoæ przez szereg lat nie by³a ustalana na odpowiednio wysokim
poziomie co nie pozwala³o na pokrycie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem budynków w nale¿ytym stanie
technicznym. Aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
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gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego znacznie ograniczy³a mo¿liwoci urealnienia wysokoci stawek
czynszowych, co powoduje koniecznoæ dop³at z
bud¿etu miasta do utrzymania budynków, a w szczególnoci do remontów kapitalnych.
Wydzielenie lokali socjalnych i zbywanie lokali mieszkalnych w budynkach ju¿ istniej¹cych wspólnot mieszkaniowych spowoduje koncentracjê posiadanych
rodków finansowych na utrzymaniu budynków socjalnych i przeniesieniu kosztów utrzymania budynków na w³acicieli wykupionych lokali.
Przedstawiony wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Gniew bêdzie wymaga³ zmian wynikaj¹cych ze zmian prawnych, które warunkuj¹ jego realizacjê.
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UCHWA£A Nr LIV/322/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220) i 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 z dnia 13 lipca
2001 r.)
§1
Rada Miejska uchwala regulamin dostarczania wody
i odprowadzania cieków, zwany dalej regulaminem,
obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Gniew, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LIV/322/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zaopatrzenia w wodê oraz
zbiorowego odprowadzenia cieków realizowanych
przez Zak³ad Us³ug Komunalnych Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gniewie na terenie miasta
Gniew i gminy Gniew zwane dalej Przedsiêbiorstwem.
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2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzenie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzenia cieków na podstawie zawartej umowy oraz gminê w przypadkach wymienionych
w art. 22 ustawy zwany dalej odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du Miasta i Gminy w Gniewie
z dnia ............; znak. ............... .
§4
Dostarczanie wody oraz odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê
lub odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹ poza przypadkami w artykule 22
ustawy.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczona woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzone cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹ która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami,je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest sta³y dostêp do odczytu wodomierza,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz i zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania

dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5) Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5, równie¿ w przypadku gdy nie
s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzenia cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia w³aciwego ministra do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzenia cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.

 1189 

Poz. 333

2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informowania zarz¹du gminy/miasta/o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11
W razie przerwy w dostawie wody Przedsiêbiorstwo
powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
§ 13
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za
wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania
oraz wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 14
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
§ 15
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
§ 16
W przypadku braku wodomierza, iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27.3 ustawy.
§ 17
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie rednie zu¿ycie z ostatnich
3 miesiêcy przed awari¹.
§ 18
1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
§ 19
W rozliczeniu iloci odprowadzonych cieków iloæ
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bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki nie dotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczenia op³at
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 22
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzania cieków
§ 24
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na
podstawie cen i stawek ustalonych a taryfie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 25
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie 21 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 14 dni
od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
5. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.
§ 26
Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
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§ 27
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 28

ków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 37
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia
kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ,dokonania badañ i pomiarów,
przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.

Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 29

Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzenia cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 30
Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacjê nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
3 dni.
§ 31
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczonej wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w umowie.
§ 32
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 34
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art.
6 ustawy.
§ 35
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 36
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cie-

§ 38

§ 39
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 40
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym zerwaniu plomby.
§ 41
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§ 42
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 43
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 44
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 45
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 46
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
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zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób 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 oraz wody z innego ród³a,
2) U¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzane cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 47
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr .......... z dnia ......... Rady Miasta i Gminy w Gniewie
i obowi¹zuje od dnia ............... .
§ 48
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi na podstawie ustawy.
§ 49
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ug na ¿¹danie Us³ugobiorcy.

334
UCHWA£A Nr XLVI/823/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 80/1, 80/2 i 80/3,
obrêb Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r. poz. 139, zm. 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 154, poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
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z pón. zm.), Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,3952 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 80/1, 80/2 i 80/3 po³o¿onego we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren dotychczas rolny przeznacza siê na:
 us³ugi rzemios³a uci¹¿liwego, sk³ady i bazy.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
UR  teren us³ug rzemios³a uci¹¿liwego:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu
b) powierzchnia dzia³ki us³ugowej  minimum 1200,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy  maks. 40% powierzchni
dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  nie mo¿e przekroczyæ 12,0 m,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami,
f) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloci:
 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 2mp/10 zatrudnionych,
UR, S, B  teren us³ug rzemios³a uci¹¿liwego, sk³adów i baz:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki us³ugowej  minimum 1200,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy  maks. 40% powierzchni
dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  nie mo¿e przekroczyæ 12,0 m,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami lokalnymi,
f) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloci:
 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 2mp/10 zatrudnionych,
KL  droga lokalna o szerokoci 15,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ek drog¹ lokaln¹ KL.
1.3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
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e) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cego gazoci¹gu  na
warunkach ustalonych przez dystrybutora,
f) usuwanie odpadów sta³ych:
 obojêtne dla rodowiska po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek,
 niebezpieczne dla rodowiska (wymienione w
za³. Nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu,
g) odprowadzanie wód opadowych:
 z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych placów manewrowych i parkingów na terenie dzia³alnoci wytwarzaj¹cej zanieczyszczenia ropopochodne, przed
odprowadzaniem do odbiornika lub sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe musz¹ byæ
oczyszczone w piaskownikach lub separatorach;
na odprowadzanie wód do gruntu lub cieku wodnego nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aciwego
organu.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 10% terenu UR i terenu UR, S, B nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby
nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) uci¹¿liwoæ obiektów nie mo¿e przekroczyæ granic
w³asnoci,
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej ,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 Woj. Gd. z
dnia 06.08.1993 r.,
c) obszar po³o¿ony jest w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 111  Zbiornika Subniecki
Gdañskiej (znajduj¹cego siê w utworach mezozoicznych), posiadaj¹cego dokumentacjê hydrogeologiczn¹. Prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza
nie mo¿e spowodowaæ pogorszenia jakoci wody
pitnej z ujêcia powierzchniowego i zasobów g³êbinowych.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
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1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XLVI/824/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 212/1, obrêb
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r. poz. 139, zm. 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 154, poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.), Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,3650 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 212/1 po³o¿on¹ we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren dotychczas rolny
przeznacza siê na:
 us³ugi rzemios³a, sk³ady i bazy.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
UR, S, B  teren us³ug rzemios³a, sk³adów i baz:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób

Poz. 335, 336

 1193 

zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu
b) powierzchnia dzia³ki us³ugowej  minimum 1500,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy  maks. 40% powierzchni
dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  nie mo¿e przekroczyæ 12,0 m,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami,
f) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloci:
 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 2mp/10 zatrudnionych,
KL  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki od drogi lokalnej KL lub
drog¹ dojazdow¹ oznaczon¹ symbolem KD.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
f) usuwanie odpadów sta³ych:
 obojêtne dla rodowiska po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek,
 niebezpieczne dla rodowiska (wymienione
w za³. Nr 2 do ustawy o odpadach z dn.
27.04.2001 Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu,
g) odprowadzanie wód opadowych:
 z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych placów manewrowych i parkingów na terenie dzia³alnoci wytwarzaj¹cej zanieczyszczenia ropopochodne, przed
odprowadzaniem do odbiornika lub sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe musz¹ byæ
oczyszczone w piaskownikach lub separatorach;
na odprowadzanie wód do gruntu lub cieku wodnego nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aciwego
organu.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu UR, S, B nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
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a) uci¹¿liwoæ obiektów nie mo¿e przekroczyæ granic
w³asnoci,
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr O-V-7726/1/93 Woj. Gd.
z dnia 06.08.1993 r.
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony w zasiêgu zbiornika Nr 113, który
nie zosta³ zatwierdzony jako G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

336
UCHWA£A Nr XLVI/825/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 750/21, 750/22,
obrêb Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r. poz. 139, zm. 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 154, poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.), Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,1963 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 750/21, 750/22 po³o¿onego we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
c) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
d) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
e) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
musi mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce ognia.
KX  ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci 7,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z placem do zawracania o
wymiarach 12,5 x 12,5 m  dojazd do jednej dzia³ki.
KL  droga lokalna  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci normatywnej 12,0 m
oraz w³¹czenie do ruch drogi dojazdowej.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do terenu dzia³ki ci¹giem pieszo  jezdnym KX.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,

g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 Woj. Gd. z
dnia 06.08.1993 r.),
b) obszar po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony w zasiêgu zbiornika Nr 113, który
nie zosta³ zatwierdzony jako G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
ztych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XLVI/826/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 98/9, we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: 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 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar dzia³ki nr 98/9 we wsi Tuchom, w gminie ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22  35°
lub 45  50°),
f) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
g) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (szer.
poszerzenia  2,5 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹cze-
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niu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
f) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ 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 ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z pón.
zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

338
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 3/1 po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 3/1
po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 13 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 13) 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:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
5,6,7.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych.
8,9,10.EEt  tereny stacji transformatorowych.
11.PS  tereny przepompowni cieków.
12.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
13.KD  drogi dojazdowe.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie 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 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza 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 ¯ukowo,
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 Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 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 Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Miejskiej
w ¯ukowie Nr III/25/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
1/314-03-02/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 3/1
Powierzchnia: 6,0 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5,6,7.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych
8,9,10.EEt  tereny stacji transformatorowych
11.PS  tereny przepompowni cieków
12.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
13.KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
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Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 13.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy: zmienna od 10 m
do 30 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 7.ZP,w tj.
20m od linii energetycznych w/n 110KV, 4 m od linii
energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Banino  Borowiec
 Nowy Tuchom
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 13.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 12.ZTT  4 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, 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
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad
drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw
wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia  dopuszcza siê zmianê granic
funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia
i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik
¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 wyklucza siê zabudowy i u¿ytkowania dzia³ki w strefie uci¹¿liwoci od linii 110 kV; plany zagospoda-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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rowania terenu pod wzglêdem kolizji z istniej¹c¹ lini¹
energetyczn¹ 110 kV uzgodniæ z ENERG¥ GKE S.A.
Gdañsk
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;
w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii
energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ

339
UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 109/20, 109/22,
109/23 po³o¿onych we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 109/20,
109/22, 109/23 po³o¿one we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 16 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 16) 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:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
o funkcji zbiorników retencyjnych
6,7,8,9,10,11.ZTT  pasy techniczne dla przebiegu infrastruktury i modernizacji drogi
12,13.EEt  tereny stacji transformatorowych
14,15.KD  drogi dojazdowe
16.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie 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 terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza 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 ¯ukowo,
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 Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 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 Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Miejskiej
w ¯ukowie Nr III/30/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
2/314-03-02/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 109/20, 109/22, 109/23
Powierzchnia: 2,78 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej publicznej z wodami
otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych
6,7,8,9,10,11.ZTT  pasy techniczne dla przebiegu infrastruktury i modernizacji drogi
12,13.EEt  tereny stacji transformatorowych
14,15.KD  drogi dojazdowe
16.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 700 m2, maks. nie
okrela siê
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Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6,8 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 6,7,8.ZTT, 14,15.KD, 16.KXP
 nieprzekraczalne linie zabudowy: zmienna od 6 m
do 8 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 9,10,11.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych i ci¹gów pieszo  jezdnych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji wie Banino  przysió³ek Banino (przy wiadukcie nad torami kolejowymi)
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 14,15.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszojezdnego 16.KXP  8 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 6,7,8.ZTT  3 m, 9,10,11.ZTT  4 m

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, 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
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia  dopuszcza siê zmianê granic
funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia
i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik
¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 w przypadku pozyskania terenu dla gromadzenia
wód opadowych poza granicami planu teren
5.ZP,W mo¿na przy³¹czyæ do dzia³ek o funkcji
3,4.MNe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 340
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UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 117/1 po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 117/1
po³o¿onej we wsi Banino, gm. ¯ukowo.
§2
1. 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).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie 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 terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza 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 ¯ukowo,
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 Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 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 Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/31/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ Banino
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 117/1
Powierzchnia: 0,5 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2. ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji drogi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1500 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Max. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ca linia zabudowy 8 m od
linii rozgraniczaj¹cych teren 2.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
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6.

7.
8.

9.
10.
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Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub drewniane
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu;
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej relacji Banino 
Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  4 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe, 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.

Dziennik Urzêdowy
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 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, 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
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku

341
UCHWA£A Nr 26/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków w Gminie Krokowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Krokowa, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 26/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW W GMINIE KROKOWA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin niniejszy zosta³ opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).
2. Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 443 z pón. zm.).
3. Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków Krokowskiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ¯arnowiec  Dmuchowo 6, 84-110 Krokowa z dnia 21.11.2002 r.

4)

5)

6)

7)

§2
Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego zwanego dalej w regulaminie jako Przedsiêbiorstwo oraz Odbiorców us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych wiadczonych przez to
przedsiêbiorstwo, 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
na terenie Gminy Krokowa,
2) okrelenie szczegó³owych warunków i trybu zawierania umów z Odbiorcami us³ug,
3) okrelenie sposobów i terminów rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at uwzglêdnione w taryfach,
4) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci wodnej
i kanalizacyjnej,
5) udostêpnienie wszystkim potencjalnym Odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
6) okrelenie sposobów postêpowania w przypadkach
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych cieków
a w szczególnoci sposobie za³atwiania reklamacji i wymiany informacji.

8)

9)

10)

11)
12)

§3
U¿yte w regulaminie okrelenia techniczne znajduj¹
interpretacje w art. 2 Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków:
1) Gmina  Gmina Krokowa;
2) 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;
3) Przedsiêbiorstwo  przedsiêbiorcê w rozumieniu
przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odpro-

13)

14)

15)
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wadzania cieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ;
przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, do pierwszej studzienki, licz¹c od strony sieci kanalizacyjnej;
przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym;
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;
cieki  wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zu¿yte na cele bytowe lub przemys³owe,
b) ciek³e odchody zwierzêce, z wyj¹tkiem gnojówki
i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujête w systemy
kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów wsi, terenów przemys³owych i sk³adowych, baz transportowych oraz
dróg i parkingów o trwa³ej nawierzchni,
d) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, je¿eli zawarty w nich ³adunek
zanieczyszczeñ jest wy¿szy od ³adunku zawartego
w pobranej wodzie;
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;
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;
cieki przemys³owe  cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi;
cieki sanitarne  wszystkie wymienione wy¿ej rodzaje
cieków z wy³¹czeniem wód opadowych;
taryfa  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania;
taryfowa grupa odbiorców us³ug  odbiorców wyodrêbnionych 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 mie-
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16)

17)
18)
19)

20)

rz¹cy 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;
w³aciciel  tak¿e posiadacza samoistnego i u¿ytkownika wieczystego;
wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym;
zbiorowe odprowadzanie cieków  dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków,
prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo 
kanalizacyjne;
zbiorowe zaopatrzenie w wodê  dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne.
§4

Przedsiêbiorstwo wiadczy us³ugi wodoci¹gowo  kanalizacyjne w oparciu o maj¹tek w³asny jak i posiadany
w dyspozycji maj¹tek Gminy lub innych w³acicieli, przekazany na podstawie umów cywilnoprawnych.
Rozdzia³ II
Obowi¹zki i prawa Przedsiêbiorstwa
i Odbiorców us³ug
I. Dostarczanie wody
§5
Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej Przedsiêbiorstwa
wodê Odbiorcy na podstawie zawartej z nim Umowy,
ustalonej wed³ug zasad okrelonych niniejszym Regulaminem, a w szczególnoci zapewniæ dostawê wody
o wymaganym cinieniu oraz odpowiedniej jakoci,
które okrelaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy, do zaworu g³ównego za wodomierzem;
2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej wraz z czêci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za
wodomierzem oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw
na swój koszt z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy Odbiorcy wody;
3) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ sieci wodoci¹gowych;
4) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy,
a) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at, oraz
b) na ¿¹danie Odbiorcy wody, jednak¿e w przypadku
stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza przez Legalizatora  na koszt Odbiorcy;
5) wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej budynku do sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji Przedsiêbiorstwa oraz
uzgodniæ w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora
dokumentacjê budowlan¹;
6) zainstalowaæ wodomierz g³ówny na przy³¹czu przed
zaworem g³ównym na koszt Przedsiêbiorstwa;
7) do regularnego informowania Odbiorców us³ug (co 6
miesiêcy) o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.
§6
Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) kontrolowaæ prawid³owoæ realizacji robót zgodnie z
wydanymi przez nie warunkami technicznymi;
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2) wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza przedstawienia przez inwestora dokumentów
stwierdzaj¹cych, i¿ nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego;
3) za okazaniem upowa¿nienia kontrolowaæ stan techniczny przy³¹cza w czasie eksploatacji, w tym prawo wstêpu do pomieszczenia w celu przeprowadzenia kontroli
wodomierza (wodomierzy);
4) obci¹¿yæ Odbiorcê za zawinione uszkodzenie lub zaginiêcie wodomierza g³ównego;
5) wejcia na teren posesji (w pasie o szerokoci 3 m na
przebiegu sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza wodoci¹gowego) w celu usuniêcia awarii  teren posesji po usuniêciu awarii przywróciæ do stanu pierwotnego;
6) do zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego oraz zdemontowania wodomierza w przypadku je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe wykonano niezgodnie z
przepisami prawa,
b) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody,
c) gdy Odbiorca spowoduje dzia³anie wodomierza w
sposób mog¹cy zak³óciæ jego prawid³owe wskazania,
d) po stwierdzeniu, ¿e Odbiorca nie zap³aci³ za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe nastêpuj¹ce po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
nale¿noci,
e) nast¹pi³o rozwi¹zanie umowy.
§7
Odbiorca wody ma prawo:
1) do dostawy wody o odpowiednim cinieniu i jakoci,
któr¹ stwierdza siê u wylotu na zaworze g³ównym;
2) zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczonych op³at za wodê;
3) ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza
4) ¿¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy Przedsiêbiorstwa w zwi¹zku z dostarczaniem wody;
5) ¿¹daæ upustów w przypadku dostawy wody obni¿onej
jakoci (upusty okrela Umowa);
6) uzyskaæ wskazanie zastêpczych róde³ zaopatrzenia w
wodê w przypadku przerw w dostawie wody i zamkniêcia przy³¹cza.
§8
Odbiorca wody zobowi¹zany jest do:
1) umo¿liwienia dostêpu pracownikom Przedsiêbiorstwa
do wodomierza (wodomierzy) w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania wykonywania napraw lub wymiany;
2) prawid³owego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje siê wodomierz (wodomierze);
3) niezw³ocznego zg³aszania Przedsiêbiorstwu utraty lub
uszkodzenia wodomierza;
4) wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem
g³ównym;
5) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w taki sposób,
aby wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w
funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej, a w szczególnoci:
a) unikniêcia uderzeñ hydraulicznych,
b) wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia
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bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej,
c) chroniæ przy³¹cze wodoci¹gowe przed uszkodzeniami
a w przypadku ich wyst¹pienia, zg³aszaæ ten fakt niezw³ocznie Przedsiêbiorstwu.
§9
Odbiorcy wody zabrania siê:
1) u¿ywania wody dostarczanej z sieci wodoci¹gowej niezgodnie z umow¹ zawart¹ z Przedsiêbiorstwem;
2) poboru wody z sieci z pominiêciem wodomierza;
3) przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on;
4) wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d instalacji
wodoci¹gowej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych;
5) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew
i krzewów na sieciach wodoci¹gowych w pasie o szerokoci 3 m.
§ 10
Naruszenie postanowieñ § 8 i § 9 poci¹ga za sob¹
mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody
przez Przedsiêbiorstwo. Wypowiedzenie winno byæ poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawid³owoci
jego postêpowania i wynikaj¹cych z tego konsekwencjach
z okreleniem terminu zaprzestania niew³aciwego postêpowania.
II. Odbiór cieków
§ 11
Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego Przedsiêbiorstwa
cieki bytowe, komunalne oraz przemys³owe od dostawców cieków na podstawie zawartej z nimi umowy sporz¹dzonej wed³ug zasad okrelonych niniejszym
regulaminem, a w szczególnoci zapewniæ nieprzerwany odbiór cieków z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków okrelonych w § 14 niniejszego regulaminu;
2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnej
wraz z czêci¹ przy³¹cza kanalizacyjnego do pierwszej
studzienki na nieruchomoci licz¹c od strony sieci kanalizacyjnej lub czêci przy³¹cza kanalizacyjnego okrelonego na podstawie umowy z Dostawc¹ cieków oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z wyj¹tkiem usuwania zatorów i uszkodzeñ spowodowanych przez Dostawcê cieków;
3) wydaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia
do sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji Przedsiêbiorstwa;
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;
5) okreliæ jakoæ dostarczanych cieków w pierwszej studzience na nieruchomoci licz¹c od strony sieci kanalizacyjnej.
§ 12
Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) kontrolowaæ prawid³owoæ realizacji robót zgodnie z
wydanymi przez ni¹ warunkami technicznymi;
2) wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹-

czy przedstawienia przez inwestora dokumentów
stwierdzaj¹cych, i¿ obiekt zosta³ wykonany zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego;
3) obci¹¿aæ Dostawcê cieków kosztami wykonanych
przez siebie kontroli i analiz, je¿eli zostanie stwierdzone nieprawid³owe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczaj¹cej dopuszczalne warunki;
4) w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
stê¿eñ zanieczyszczeñ cieków (w tym tak¿e cieków
przemys³owych)  naliczaæ op³atê dodatkow¹ za przekroczenie w/w warunków, okrelon¹ w taryfie cen
i op³at za odprowadzenie cieków zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy Krokowa;
5) do zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w przypadku:
a) przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) po stwierdzeniu, ¿e Dostawca cieków nie zap³aci³
nale¿noci za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe
nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania nale¿noci,
c) zosta³o stwierdzone nielegalne odprowadzanie cieków,
d) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w umowie i przepisach prawa,
e) rozwi¹zania umowy.
§ 13
Dostawca cieków ma prawo:
1) do nieprzerwanego odbioru cieków;
2) zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysokoci op³at za cieki;
3) ¿¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy Przedsiêbiorstwa maj¹ce zwi¹zek z utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§ 14
Dostawca cieków jest zobowi¹zany do:
1) wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej i przy³¹cza kanalizacyjnego do pierwszej studzienki rewizyjnej na nieruchomoci, licz¹c od
sieci kanalizacyjnej;
2) nie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód z cieków powierzchniowych, wód drena¿owych oraz wód
opadowych;
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególnoci:
a) nie wrzucania do urz¹dzeñ instalacji kanalizacyjnej
odpadów sta³ych, nawet rozdrobnionych,
b) nie wylewania substancji o sk³adzie i stê¿eniach przekraczaj¹cych normy okrelone w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) nie wprowadzanie odpadów i cieków z hodowli
zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy,
cieków z kiszonek;
4) zapewnienia dostêpu pracownikom Przedsiêbiorstwa
do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania cieków do analizy laboratoryjnej;
5) umo¿liwiania przeprowadzania kontroli przez pracowników Przedsiêbiorstwa instalacji kanalizacyjnej i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych;
6) powiadamiania Przedsiêbiorstwa o posiadanych w³asnych ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³o-

 1205 

Poz. 341

7)
8)
9)
10)

wego obliczania nale¿noci za odbiór cieków i zainstalowaniu pomiaru;
wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
cofniêciem siê cieków do sieci kanalizacyjnej;
wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek w³asny i tylko do cieków sanitarnych, chyba ¿e
zawarta umowa stanowi inaczej;
likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoc¹ których
odprowadza³ cieki do zbiorników bezodp³ywowych
do czasu w³¹czenia do sieci kanalizacyjnej;
stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które uniemo¿liwiaj¹ bezporednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej z instalacj¹ kanalizacyjn¹.
§ 15

Dostawcy cieków zabrania siê lokalizacji budynków
i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach
kanalizacyjnych bêd¹cych w zarz¹dzie Przedsiêbiorstwa
w pasie o szerokoci 5 m.
§ 16
Ka¿de naruszenie zasad zawartych w § 14 i § 15 poci¹ga za sob¹ mo¿liwoæ dochodzenia przez Przedsiêbiorstwo odszkodowania na drodze s¹dowej oraz mo¿liwoæ
wypowiedzenia umowy, co powinno byæ poprzedzone
stosownym upomnieniem.
§ 17
Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki, Przedsiêbiorstwo ma prawo nakazaæ zastosowanie niezbêdnych
urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, ewentualnie okreliæ odrêbne warunki odbioru cieków, jak równie¿ mo¿e dokonaæ
natychmiastowego zamkniêcia przy³¹cza i naliczaæ op³aty
dodatkowe za przekroczenie ³adunku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
cieki przemys³owe wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla zdrowia
osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne, konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz jakoci wód bêd¹cych odbiornikiem
cieków. Dostawca cieków przemys³owych wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest zobowi¹zany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców cieków
przemys³owych oraz warunków wprowadzania cieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych  Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 18
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê i/
lub odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹ us³ug.
§ 19
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków
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z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie
Umowy.
§ 20
Umowa, o której mowa w § 18 okrela w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) umowa powinna byæ zawarta na pimie,
2) umowa jest zawierana na czas okrelony lub nieokrelony,
3) przedsiêbiorstwo nie mo¿e odmówiæ zawarcia umowy, je¿eli przy³¹cze wodoci¹gowe i kanalizacyjne lub
instalacja wodoci¹gowa i kanalizacyjna Us³ugobiorcy wykonane zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz wydanymi przez Przedsiêbiorstwo
warunkami technicznymi.
4) zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub odprowadzanie cieków powinno nast¹piæ z chwil¹ dokonania odbioru koñcowego przy³¹cza w zakresie
wymaganym w warunkach technicznych, nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dokonania powy¿szej czynnoci.
§ 21
Umowa, o której mowa w § 18 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda i/
lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym.
§ 22
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi Umowa, o której mowa w § 18, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 23
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 21 i 22, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) Wnioskodawca i Przedsiêbiorstwo ustalili sposób
rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach,
6) zgoda tych osób na pimie na zawarcie takich umów.
§ 24
Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w § 21 i 22 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w § 23
§ 25
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowa-
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dzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 26
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
§ 27
Integraln¹ czêæ Umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
przemys³owych Odbiorców us³ug przy zawieraniu Umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków
korzystania z us³ug, okrelaj¹cych rodzaj, iloæ i jakoæ
odprowadzanych cieków.
§ 28
Rozwi¹zywanie Umowy.
1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez us³ugobiorcê z
zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem Stron.
2. Zmiana podmiotowa po stronie Us³ugobiorcy spowodowana np. przeniesieniem prawa w³asnoci lub utrat¹ innego tytu³u prawnego do korzystania z nieruchomoci, skutkuje rozwi¹zaniem umowy z dotychczasowym Us³ugobiorc¹ za porozumieniem Stron.
3. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej skutecznoci formy pisemnej.
4. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do zap³aty nale¿noci
za us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo za okres
obowi¹zywania umowy.
5. Rozwi¹zanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy
wody i/lub odbioru cieków.
§ 29
Przepisy karne i kary pieniê¿ne za bezumowne korzystanie z wody i wprowadzanie cieków:
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodê
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bêd¹cych w zarz¹dzie
Przedsiêbiorstwa podlega karze grzywny do 5.000
PLN.
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym podlega karze grzywny do 5.000 PLN.
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Przedsiêbiorstwa
do wykonywania czynnoci okrelonych w art. 7
Ustawy podlega karze do 5.000 PLN.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia Umowy wprowadza
cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych podlega karze
ograniczenia wolnoci albo grzywny do 10.000 PLN.
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Przedsiêbiorstwa w wysokoci 1.000 PLN za ka¿dy miesi¹c,
w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z
urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego Przedsiêbiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w
pkt 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

§ 30
W sprawach zawierania i rozwi¹zywania Umów, a nie
uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
maj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, a w
szczególnoci Ustawa i Kodeks Cywilny.
Rozdzia³ IV
Sposoby i terminy rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 31
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at zatwierdzonych Uchwa³¹ Rady Gminy oraz iloci dostarczonej
wody i odprowadzonych cieków.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany Umowy.
3. Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody, ustalane na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
(Dz. U. Nr 8, poz. 488).
4. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
5. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy
jako równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w
Umowie.
6. W rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug lub wg Umowy.
7. W przypadku przejciowej niesprawnoci wodomierza, nie przekraczaj¹cej 3-ech miesiêcy, iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia
wody w ostatnich 6-ciu miesi¹cach poprzedzaj¹cych
unieruchomienie wodomierza.
8. Okresy obrachunkowe mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne\kwartalne.
9. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki bezporednio inkasentowi lub w terminie okrelonym w fakturze, który nie
mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dostarczenia.
10. Zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.
11. W przypadku nadp³aty, zalicza siê j¹ na poczet
przys z³ych nale¿noci, lub na ¿¹danie Odbiorcy us³ug,
zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
12. Opónienie w regulowaniu nale¿noci uprawnia
Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek ustawowych.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 32
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny gminy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
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Zezwolenie na przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nastêpuje po uzyskaniu zapewnienia dostawy wody i odbioru cieków z Gminy oraz dokonaniu stosownych op³at na jej rzecz, jak i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych przez Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.

a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;
b) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki;
c) wymagania dotycz¹ce:
 miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
 miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
 jakoci odprowadzanych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
4. Za wydanie warunków technicznych przy³¹cza Przedsiêbiorstwo pobiera wynagrodzenie okrelone w cenniku zatwierdzonym przez Wójta Gminy Krokowa.

§ 34

§ 37

1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci, a osoby nie bêd¹ce w³acicielami, zobowi¹zane s¹ do dostarczenia pisemnej
zgody w³aciciela.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w Przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.

1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci wodoci¹gowo 
kanalizacyjnej oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego odbywa siê na koszt
osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci
do sieci w oparciu o wydane warunki techniczne.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo ¿¹daæ, aby Us³ugobiorca
wykona³ na swój koszt na granicy nieruchomoci wg
wskazañ Przedsiêbiorstwa studzienkê wodomierzow¹,
je¿eli zachodzi co najmniej jedna z sytuacji:
a) nieruchomoæ gruntowa nie jest zabudowana,
b) przy³¹cza wodoci¹gowe s¹ nieproporcjonalnie d³ugie, tj. powy¿ej 15 mb licz¹c od linii rozgraniczaj¹cej
nieruchomoæ od ulicy (drogi),
c) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do zamontowania wodomierza g³ównego, które spe³nia
wymagania okrelone odrêbnymi przepisami.
3. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego Odbiorca us³ug.
4. O przyst¹pieniu do realizacji przy³¹czy wnioskodawca
zobowi¹zany jest powiadomiæ Przedsiêbiorstwo na trzy
dni przed rozpoczêciem robót.
5. Przy³¹cze wodoci¹gowe do zaworu g³ównego za wodomierzem, od strony sieci wodoci¹gowej oraz przy³¹cze kanalizacyjne od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki na nieruchomoci po przyjêciu do eksploatacji, staj¹ siê w³asnoci¹ Gminy.

w porozumieniu z Gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe
i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ odp³atnie lub nieodp³atnie przekazane Gminie na zasadach okrelonych w Art. 31 Ustawy.
§ 33

§ 35
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych
Odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych cieków,
d) przeznaczenia wody;
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe..) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki;
4) proponowany sposób i termin rozpoczêcia poboru
wody i odbioru cieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek, podmioty wystêpuj¹ce o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowo  kanalizacyjnej nie bêd¹ce w³acicielami
zobowi¹zane s¹ do dostarczenia pisemnej zgody
w³aciciela;
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1 wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 36
1. Przedsiêbiorstwo okrela na pimie warunki przy³¹czenia i przekazuje Wnioskodawcy, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia i uzgodniona dokumentacja s¹
wa¿ne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:

§ 38
Sprawdzanie przy³¹czy oraz instalacji wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych.
1. Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia przy³¹czy
przed zasypaniem oraz instalacji wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych, przed i po ich uruchomieniu, a tak¿e jest upowa¿nione do ¿¹dania usuniêcia stwierdzonych wad.
2. W przypadku stwierdzenia wad, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu lub prawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych albo kanalizacyjnych, Przedsiêbiorstwo jest uprawnione do odmowy pod³¹czenia, a w
przypadku zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia jest do tego
zobowi¹zane.
3. Przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza Przedsiêbiorstwo ma prawo wymagaæ przedstawienia
przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych,
i¿ przy³¹cze oraz instalacja wodoci¹gowa lub kanalizacyjna zosta³y wykonane zgodnie z wydanymi przez
nie warunkami technicznymi przy³¹czenia i uzgodnieniami oraz przepisami prawa budowlanego.
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4. Wyniki sprawdzenia Przedsiêbiorstwo potwierdza w
owiadczeniu dostarczonym Us³ugobiorcy najpóniej
w dniu technicznego odbioru przy³¹cza.
5. Za wykonanie sprawdzenia o którym mowa w ust. 1
Przedsiêbiorstwo pobiera wynagrodzenie okrelone w
cenniku zatwierdzonym przez Wójta Gminy Krokowa.
§ 39
Uruchomienie przy³¹czy oraz instalacji wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych:
1. Przedsiêbiorstwu przys³uguje na zasadzie wy³¹cznoci
prawo do dokonywania po³¹czeñ (wcinek) nowych
przy³¹czy i instalacji do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej znajduj¹cej siê w jego eksploatacji, oraz ich uruchomienia.
2. Za czynnoci okrelone w ust. 1 Przedsiêbiorstwo pobiera wynagrodzenie okrelone w cenniku zatwierdzonym przez Wójta Gminy Krokowa.
3. Uruchomienie przy³¹cza nastêpuje w terminie najpóniej 7 dni po zawarciu Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo  kanalizacyjnych

3.

4.

§ 40
Potencjalni Odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1. w Urzêdzie Gminy, który udostêpni nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków;
2. w Przedsiêbiorstwie, które udostêpni nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 41
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest:
1) do udzielania Odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych;
2) przyst¹piæ do usuwania awarii w ci¹gu 2 godzin od
momentu zg³oszenia przez Odbiorcê us³ug telefonicznie lub w formie pisemnej.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowi-

5.

6.

7.

ska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za
przerwy w dostawie wody lub odbiorze cieków w przypadku:
a) braku wody w ujêciu,
b) zanieczyszczenia wody w rozmiarze niebezpiecznym
dla zdrowia, je¿eli nast¹pi³o z przyczyn niezale¿nych
od Przedsiêbiorstwa,
c) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
d) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
e) gro¿¹cego niebezpieczeñstwem uszkodzenia instalacji wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej Us³ugobiorcy,
f) niezale¿nego od Przedsiêbiorstwa uszkodzenia urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych.
Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody lub odbiorze
cieków mo¿e mieæ miejsce tak¿e w przypadku planowanych prac konserwacyjno  remontowych. Przedsiêbiorstwo ma wówczas obowi¹zek:
a) powiadomiæ Us³ugobiorcê najpóniej na 3 dni przed
planowanym terminem przerwy w dostawie wody,
b) powiadomiæ Us³ugobiorcê  minimum na 7 dni przed
przerw¹ w dostawie wody, gdyby przerwa o której
mowa w pkt a. przekracza³a 12 godz.,
c) zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c Us³ugobiorcê o jego lokalizacji w razie przerwy
przekraczaj¹cej 12 godzin, w przypadku opisanych
w § 41 ust. 2,3 oraz ust. 4 pkt b.
W czasie trwania klêski ¿ywio³owej, braku wody w ujêciu lub dzia³añ si³y wy¿szej, szczególnie gdy dos z³o
do niebezpiecznego dla zdrowia zanieczyszczenia
wody, Przedsiêbiorstwo ma prawo wprowadziæ odpowiednie ograniczenia w zaopatrzeniu w wodê, po
uprzednim zawiadomieniu o tym Us³ugobiorców. Nie
zwalnia to jednak z obowi¹zku zastosowania wszelkich
dostêpnych mu sposobów z³agodzenia uci¹¿liwoci dla
Us³ugobiorców.
Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za
przerwy i ograniczenia w dostawie wody spowodowane przyczynami okrelonymi w ust. 5, a w sytuacji opisanej w ust. 4 warunkiem wy³¹czenia tej odpowiedzialnoci jest spe³nienie przez Przedsiêbiorstwo obowi¹zków wymienionych pod lit. a. do c.
O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 42

Wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 4 godziny  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
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przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
b) 3 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 7 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

2.

§ 43
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
Odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

3.

§ 44
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez Zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
Przedsiêbiorstwa.
3. Zarz¹d Przedsiêbiorstwa zobowi¹zany jest do powiadomienia Zainteresowanego o sposobie za³atwiania
reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 45
Ceny i stawki op³at ustalone w taryfach obowi¹zuj¹
1 rok od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy Krokowa zatwierdzaj¹cej taryfy.
§ 46
Niniejszy regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

4.
5.
6.

 dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
1.023.395 z³
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
60.000 z³
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* w kwocie 9.349.566 z³
z tego:
 wydatki bie¿¹ce
7.619.566 z³
w tym:
wynagrodzenia
3.311.861 z³
pochodne od wynagrodzeñ
772.656 z³
dotacje
268.000 z³
wydatki na obs³ugê d³ugu bud¿etu gminy
45.000 z³
 wydatki maj¹tkowe
1.730.000 z³
Ustala siê zadania z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* w kwocie 1.023.395 z³
Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2002
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* w kwocie 1.730.000 z³
Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w kwocie
75.000 z³
Wykaz dotacji przyznanych z bud¿etu gminy na 2002
rok przedstawia za³¹cznik Nr 5* w kwocie 268.000 z³
§2

Bud¿et gminy na 2002 rok zamyka siê deficytem w
kwocie 691.000 z³, który bêdzie pokryty po¿yczk¹ i kredytem:
§
951
952
992

PRZYCHODY
15.000
900.000

915.000

ROZCHODY

90.000 kredyt BS
75.000 kredyt BO
59.000 po¿yczka z NFOiGW
224.000

§3
Prognoza d³ugu sporz¹dzona na dzieñ 31 grudnia
2001 r. stanowi za³¹cznik Nr 6*.

342

§4

UCHWA£A Nr XXXII/211/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 28 lutego 2002 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik Nr 7*.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz
art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (t.j.: Dz. U.Nr 155, poz. 1014, zm. z
1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49, poz. 485; Nr 70, poz. 778;
Nr 110, poz. 1255, zm. z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz.
136; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251;
Nr 122, poz. 1315, zm. z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46,
poz. 499; Nr 98, poz. 1070; Nr 102, poz. 1116; Nr 125,
poz. 1368; Nr 145, poz. 1623), Rada Gminy Damnica
uchwala, co nastêpuje:

§5
Wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyjnym stanowi za³¹cznik Nr 8*.
§6
Przychody i wydatki rodka specjalnego stanowi za³¹cznik Nr 9*.
§7

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* w kwocie 8.658.566 z³
w tym:

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowi¹zañ w wysokoci 600.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek oraz emisji papierów wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy w wysokoci 200.000 z³.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

*) Za³¹czników Nr 2-9 nie publikuje siê.

§1
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§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

343
UCHWA£A Nr XXXII/213/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 28 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXI/138/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej.

Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 14/2 o powierzchni 1,78 ha, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym S¹borze, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica z dnia 26 listopada 1987 r. zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Damnicy
Nr XXIV/76/87 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1988 r. Nr 3
poz. 42 i Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1991 r. Nr 2 poz. 2),
zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1

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

Plan wyra¿ony jest w formie tekstu niniejszej uchwa³y
i w formie graficznej, na rysunku planu, o nazwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr
14/2 w S¹borzu, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y. Granice obszaru objêtego uchwa³¹, stanowi¹ce jednoczenie granice opracowania okrelone s¹ na
rysunku planu.

§1

§2

W uchwale Nr XXI/138/2000 Rady Gminy Damnica z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 wykrela siê pkt 1 i pkt 2.
2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Ustalona op³ata administracyjna powinna byæ wp³acona gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy przed sporz¹dzeniem testamentu.

Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach planu:
1) linia rozgraniczaj¹ca  linia na rysunku planu, cile
obowi¹zuj¹ca, dziel¹ca teren o ró¿nych funkcjach,
2) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane 
linia na rysunku planu, dziel¹ca teren o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia na rysunku
planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku 
nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
4) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ liczona od projektowanego poziomu posadzki parteru do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury,
5) powierzchnia zabudowy  powierzchnia zajêta pod
obiekty kubaturowe, mierzona na poziomie posadzki parteru,
6) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi w zakresie handlu, gastronomii, porednictwa finansowego, obs³ugi prawnej, biurowo-administracyjnej, pocztowo-telekomunikacyjne, medyczne  poza szpitalami i obiektami
lecznictwa zamkniêtego, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹, sportem, us³ugi rzemios³a: fryzjerskie, krawieckie, tapicerskie, naprawy artyku³ów u¿ytku domowego i osobistego i podobne, nie powoduj¹ce przekroczeñ obowi¹zuj¹cych norm w rodowisku i nie
powoduj¹ce obni¿enia standardu zamieszkania na
dzia³kach s¹siednich,
7) us³ugi wbudowane  us³ugi zlokalizowane w czêci
budynku mieszkalnego, stanowi¹ce funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dla funkcji podstawowej  mieszkaniowej,
pod warunkiem, ¿e nie zajmuj¹ wiêcej jak 30% powierzchni u¿ytkowej budynku,
8) powierzchnia czynna biologicznie  niezabudowana
i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹
o charakterze naturalnym lub urz¹dzon¹,

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

344
UCHWA£A Nr XXXII/214/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica dla dzia³ki nr 14/2 po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym S¹borze.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: 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,
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Poz. 344

9) zieleñ izolacyjna  zieleñ w bezporednim otoczeniu
ci¹gów komunikacyjnych, o du¿ym zwarciu i piêtrowej
strukturze, z³o¿ona z gatunków drzew, krzewów, a tak¿e traw odpornych na zanieczyszczenie, dobrze t³umi¹cych ha³as i poch³aniaj¹cych zanieczyszczenia powietrza, z istotnym udzia³em gatunków drzew i krzewów
zimozielonych.
Rozdzia³ 2
Ogólne zasady zagospodarowania
terenów i kszta³towania zabudowy
§3
1. Zabudowa winna byæ realizowana w formie zespo³u
urbanistycznego, stanowi¹cego harmonijn¹ ca³oæ.
2. Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków dla projektowanej zabudowy.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie ochrony
rodowiska i zdrowia ludzi
§4
W granicach obszaru objêtego planem wyklucza siê
mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko.
§5
W granicach obszaru objêtego planem dopuszcza siê
wy³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe, w rozumieniu planu.
§6
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi w obrêbie zabudowanej dzia³ki nale¿y
wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ na niej dzia³alnoci¹.
§7
Dopuszczalny poziom ha³asu na terenie oznaczonym
symbolem 1 MN/U nie powinien przekraczaæ wartoci
ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹.
§8
W przypadku stwierdzenia uci¹¿liwych oddzia³ywañ od
dróg, stosowaæ techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
§9
Powierzchnia czynna biologicznie dzia³ek przewidzianych pod zabudowê, winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 70%.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych
§9
Dokonuje siê zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze
i nielene gruntów rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na ³¹cznej powierzchni 1,78 ha,
w tym: grunty orne kl. IV b stanowi¹ 1,61 ha, pastwiska
kl. V stanowi¹ 0,17 ha.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie komunikacji
§ 10

1. Ustala siê obs³ugê zabudowy projektowanej na terenie 1 MN/U z drogi gminnej 16 111 poprzez wjazdy
bramowe.
2. Ustala siê obs³ugê zabudowy projektowanej na terenie 2 Z/U z drogi gminnej 16 111 i terenu 3 KL rezerwowanego pod pas drogowy.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) wykonywane w przysz³oci sieci uzbrojenia, za wyj¹tkiem przy³¹czy, winny byæ prowadzone w granicach terenów rezerwowanych dla rozwi¹zañ komunikacyjnych,
2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze gminnej, zasilanej z
ujêcia wiejskiego po³o¿onego na terenie wsi S¹borze.
3) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych
planowanym kolektorem sanitarnym, na oczyszczalniê cieków w Mianowicach,
4) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, placów i parkingów w granicach
poszczególnych posesji  do gruntu, a z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KL 
do wód powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu okrelonym obowi¹zuj¹cymi przepisami,
5) gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach z zaleceniem ich segregacji, w celu póniejszego wywiezienia na sk³adowisko wskazane
przez wójta,
6) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych z
preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np.: gaz p³ynny, olej opa³owy lekki, kolektory s³oneczne itp.,
7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci nn. zgodnie z warunkami technicznymi, okrelonymi przez
gestora sieci,
8) ustala siê wyposa¿enie obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹, doprowadzon¹ z drogi gminnej,
9) zachowaæ w stanie nienaruszonym istniej¹cy uk³ad
melioracyjny.
Rozdzia³ 7
Ustalenia inne
§ 12
1. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej.
2. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych z ujêcia wody w Mianowicach.
3. Zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 20 m od krawêdzi jezdni drogi
krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej, to jest po rozbudowie drogi do parametrów drogi ekspresowej).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 344
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Rozdzia³ 8
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi

Lp

Symbol
na
rysunku
planu
1MN/U

Powierzchnia
w ha
1,49

Teren projektowanego zespo³u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z mo¿liwoci¹
realizacji us³ug nieuci¹¿liwych. Ustala siê podzia³ na nie wiêcej ni¿ 6 dzia³ek o powierzchni
ok. 2500 m2 ka¿da, wskazany na rysunku planu. Na program zagospodarowania dzia³ki
mog¹ sk³adaæ siê obiekty mieszkalne z us³ugami wbudowanymi, wolnostoj¹ce
obiekty us³ugowe, gospodarcze oraz gara¿e na samochody osobowe i dostawcze. Zagospodarowanie ka¿dej nieruchomoci powinno zapewniaæ miejsca postojowe dla
pojazdów jej sta³ych i okresowych u¿ytkowników. Wznoszona zabudowa winna odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom:
2
− ³¹czna powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie powinna przekraczaæ 600 m .
− budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostoj¹ce, o wysokoci nie przekraczaj¹cej 1.5
kondygnacji nadziemnej (parter + poddasze). Poziom posadowienia posadzki parteru
do 50 cm npt.
− powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i us³ugowych nie powinna
przekraczaæ 50% ³¹cznej powierzchni zabudowy. Wysokoæ zabudowy gospodarczej do 8,0 m.
− dachy na budynkach mieszkalnych i us³ugowych strome, dwu- lub wielospadowe, o
k¹cie nachylenia 30-500
− ustala siê sytuowanie budynków mieszkalnych kalenicowo równolegle do drogi gminnej. Porz¹dek sytuowania zespo³u budynków na dzia³ce w uk³adzie ortogonalnym (prostok¹tnym)
wzglêdem
siebie.
Rozplanowanie
budynków
mieszkalnych
i gospodarczych winno tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ, nawi¹zuj¹c¹ do tradycyjnej zabudowy zagrodowej.
− ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, stanowi¹c¹ kontynuacjê linii szczytu
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, w odleg³oci 12,0 m od krawêdzi istniej¹cej jezdni.
− ustala siê dla zabudowy odleg³oæ nie mniejsz¹, ni¿ 4,0 m od granicy s¹siedniej
dzia³ki.
− ogrodzenia dzia³ek zalecane w formie ¿ywop³otów, b¹d ogrodzeñ murowanych
i stalowych kutych lub spawanych.
− ustala siê na skrajnej dzia³ce od strony drogi krajowej za³o¿enie i utrzymanie pasa zieleni izolacyjnej

0,16

Teren zieleni izolacyjnej, z mo¿liwoci¹ wprowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych zwi¹zanych z
obs³ug¹ ruchu tranzytowego.

1

2 Z/U

Treæ ustalenia

−
−
−

2

−
−

zaleca siê rozplanowanie budynku us³ugowego oraz zieleni izolacyjnej jako jednej ca³oci z towarzyszeniem ma³ej architektury.
ustala siê powierzchniê zabudowy nie przekraczaj¹c¹ 200 m2
budynek us³ugowy, bez mo¿liwoci zamieszkania, o wysokoci do 1,5 kondygnacji,
form¹ nawi¹zuj¹cy do charakteru s¹siaduj¹cej zabudowy zaleca siê sytuowaæ kalenicowo do drogi.
ustala siê odleg³oæ zabudowy nie mniejsz¹, ni¿ 4,0 m od granicy s¹siedniej
dzia³ki zabudowanej.
ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy na przed³u¿eniu frontu istniej¹cego
budynku mieszkalnego

3 KL

0,12

Rezerwa terenu pod pas drogowy o szerokoci 15,0 m dla przewidywanego przebiegu drogi
gminnej, wspó³pracuj¹cej z drog¹ ekspresow¹ dla obs³ugi ruchu lokalnego. Mo¿liwe jest
tymczasowe wykorzystanie dla wykonania przejazdu gospodarczego oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Ustalona szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych umo¿liwia
poprowadzenie uzbrojenia technicznego.

4 KE

0,01

Rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej o szerokoci 20,0 m od
istniej¹cej krawêdzi jezdni. Mo¿liwe jest tymczasowe zagospodarowanie zieleni¹ bez trwa³ych nasadzeñ. Do istniej¹cego wodoci¹gu w³aciciel nieruchomoci powinien zapewniæ
dostêp, w zakresie niezbêdnym dla jego prawid³owej eksploatacji.

3

4

Rozdzia³ 9
Ustalenia koñcowe
§ 13
Do czasu realizacji ustaleñ planu teren pozostawia siê
w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
§ 14
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36.ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0%.

§ 15
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Damnica.
§ 17
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 344, 345, 346

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

§2
Dopuszcza siê mo¿liwoæ organizowania przetargów
na dzier¿awy, przyjmuj¹c jako cenê wywo³awcz¹ stawki
okrelone w za³¹czniku do uchwa³y.
§3
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do obni¿enia czynszu dzier¿awnego w przypadkach zaistnienia okolicznoci, za które dzier¿awca odpowiedzialnoci nie ponosi a przychód
z przedmiotu dzier¿awy uleg³ znacznemu zmniejszeniu,
zgodnie z art. 700 Kodeksu Cywilnego.

345
UCHWA£A Nr IV/33/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad ustalania czynszu dzier¿awnego za
grunty i u¿ytkowe lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy
Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. Nr 46 z 2000 r.,
poz. 543 z pón.zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

§4
Traci moc uchwa³a Nr IX/60/95 z dnia 16 lutego 1995 r.
w sprawia ustalania wysokoci stawek czynszu dzier¿awnego za grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy i uchwa³a Nr
XXXI/279/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Przy ustalaniu czynszu dzier¿awnego za grunty i u¿ytkowe lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy Cedry Wielkie,
stosuje siê stawki wg za³¹cznika do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/33/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 stycznia 2003 r.

Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty i u¿ytkowe lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy Cedry Wielkie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Cena za 1 m
w z³otych
Cele handlowe
1,05 + VAT
Cele us³ugowe
1,05 + VAT
Cele sk³adowe
0,25 + VAT
Cele parkingowe
0,25 + VAT
od I do III
0,02
Cele rolnicze
Rocznym
od IV do VI
0,01
Lokal na cele handlowo-us³ugowe
Miesiêcznym
15,82 + VAT
Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty i u¿ytkowe lokale u¿ytkowane w inny sposób, ni¿ wymienione w punkcie w
punkcie od 1 do 6, ustala Wójt Gminy w trybie indywidualnym.
Przeznaczenie gruntu(lokalu)

Stawki p³atne
w stosunku
Miesiêcznym
Miesiêcznym
Miesiêcznym
Miesiêcznym

346
UCHWA£A Nr V/58/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Sopotu z dnia
14 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 160 poz. 1083 z 1998 Dz. U. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Dz. U. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Dz. U. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166,
Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125,

Klasa gruntu

poz. 1368, Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miasta Sopotu z dnia 14 maja 1999 r.
Nr VII/95/99 w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej § 1 otrzymuje brzmienie:
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u ro z³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków
oraz zaleg³oci podatkowych stanowi¹cych dochód bud¿etu Gminy Miasta Sopotu.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 346, 347, 348, 349
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§4

348

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

UCHWA£A Nr V/8/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 1 luty 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

347
UCHWA£A Nr V/59/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Sopotu z dnia
6 grudnia 2002 r. Nr III/22/2002 w sprawie okrelenia
wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 19
pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 zm. 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje
§1
W uchwale Rady Miasta Sopotu z dnia 6 grudnia 2002 r.
Nr III/22/2002 w sprawie okrelenia wysokoci dziennych
stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw
dotycz¹cych tej op³aty na obszarze miasta Sopotu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1:
a) dotychczasowa treæ § 1 otrzymuje oznaczenie jako
pkt 1.
b) dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
Op³ata targowa, pobierana od emerytów i rencistów sprzedaj¹cych wy³¹cznie ma³e iloci artyku³ów
rolno  spo¿ywczych oraz towarów u¿ywanych
i drobnej galanterii oraz od studentów i uczniów
sprzedaj¹cych u¿ywane ksi¹¿ki i podrêczniki, wynosi 10% stawki dziennej.
c) dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Podstaw¹ udzielenia zni¿ki o której mowa w pkt 2
jest okazania dokumentu stwierdzaj¹cego i¿ sprzedaj¹ca osoba jest emerytem, rencist¹, studentem lub
uczniem.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U Nr 147 poz. 1231 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy £êczyce uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na
terenie Gminy £êczyce w iloci 35.
§2
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie
Gminy £êczyce w iloci 12.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

349
UCHWA£A Nr V/9/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 1 luty 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy £êczyce.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi, (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (t.j. Dz. U Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê, i¿ na terenie Gminy £êczyce miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane
w lokalach bli¿ej ni¿ 10 m od obiektów kultu religijnego,
szkó³, przedszkoli.
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Poz. 349, 350, 351
§2

Ustala siê, ¿e punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie
mog¹ byæ usytuowane w lokalach po³o¿onych bli¿ej ni¿
20 metrów od obiektów kultu religijnego, szkó³, przedszkoli.
§3
Obiekty, w których prowadzi siê sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y, w których prowadzona jest dzia³alnoæ rozrywkowa po godz. 2200 nie mog¹ byæ usytuowane bli¿ej
ni¿ 50 m od budynków mieszkalnych (nie dotyczy restauracji i kawiarni czynnych 7 dni w tygodniu).

sty kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 4 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

§4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £êczyce.
§5

Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

351
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.

§6

350
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta
Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 4 przeprowadzonych
w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 4.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 4 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 4 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 161, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 63 wyborców, co stanowi 39,1% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Jastarni potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne li-

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
63
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  KWW Zrzeszenia Kaszubskiego w Jastarni
38
1) KOHNKE Bart³omiej
38
Lista nr 2  KWW My dla Jastarni
25
1) SELIN Leszek Daniel
25

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym KOHNKE Bart³omiej z listy Nr 1- KWW
Zrzeszenia Kaszubskiego w Jastarni.

Traci moc Uchwa³a Rady Gminy £êczyce Nr XXXII/29/
2001 Rady Gminy £êczyce z dnia 26 maja 2001 r. w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy
£êczyce oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Karsinie w okrêgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Karsinie w okrêgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Karsinie w okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Karsinie w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 1534, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 624 wyborców, co
stanowi 40,7% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Karsinie potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
620
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 351, 352, 353, 354
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Lista nr 1  Jednoæ Gminy
182
1) ZABOROWSKI Miros³aw
182
Lista nr 2  KWW Pojednanie
18
1) ZBLEWSKI Marek
18
Lista nr 3  Jednoæ Karsina
71
1) DOBEK Benedykt
71
Lista nr 4  Grupa Odnowy Wsi
109
1) SZULTKA Roman
109
Lista nr 5  Samorz¹dnoæ dla Przysz³oci Gminy
Karsin
64
1) ZIELIÑSKI Jerzy Józef
64
Lista nr 6  KWW Irena Szczepañska
36
1) SZCZEPAÑSKA Irena
36
Lista nr 7  KWW Wspólnota Gminna
140
1) BOROWSKI Grzegorz Franciszek
140
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym ZABOROWSKI Miros³aw
z listy Nr 1  Jednoæ Gminy.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

352
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 2 przeprowadzonych
w dniu 16 lutego 2003 r.
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 2.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 2 wybierano 1 radnego.
3. Wybory odby³y siê.
4. G³osowania nie przeprowadzono z uwagi na zarejestrowanie jednej listy obejmuj¹cej jednego kandydata.
W zwi¹zku z tym Gminna Komisja Wyborcza w Kolbudach uzna³a za wybranego na radnego STACHECKIEGO
Andrzeja Józefa z listy Komitetu Wyborczego Wyborców
Leszka Grombali.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

353
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Kocierzyna w okrêgu wyborczym Nr 9 przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Kocierzyna w okrêgu wyborczym Nr 9.

2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Kocierzyna w okrêgu wyborczym Nr 9 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Kocierzyna w okrêgu wyborczym Nr 9 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 581, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 325 wyborców, co
stanowi 55,9% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Kocierzynie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 9 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
323
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  KWW Jana Ignacego Zaborowskiego 144
1) ZABOROWSKI Jan Ignacy
144
Lista nr 2  KWW Waldemara widerskiego
70
1) WIDERSKI Waldemar
70
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza
Salwierz
103
1) SALWIERZ Mariusz
103
Lista nr 4  KWW Nowa Demokracja
6
1) BEREK W³odzimierz
6

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym ZABOROWSKI Jan Ignacyz listy Nr 1 
KWW Jana Ignacego Zaborowskiego.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

354
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Lipusz w okrêgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych
w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Lipusz w okrêgu wyborczym Nr 5.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Lipusz
w okrêgu wyborczym Nr 5 wybrano 2 radnych.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Lipusz
w okrêgu wyborczym Nr 5 liczba osób uprawnionych
do g³osowania wynios³a 802, w g³osowaniu wziê³o
udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 293 wyborców, co stanowi 36,5% uprawnionych do g³osowania.
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Poz. 354, 355, 356
CZÊÆ II

Gminna Komisja Wyborcza w Lipuszu potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 5 w którym wybierano 2 radnych
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
291
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  KWW Ruch Odnowy Lipusza
80
1) GILLMEISTER Pawe³ Piotr
80
Lista nr 2  KWW Ulicy M³yñskiej w Lipuszu
29
1) TROKA Roman
10
2) KROPID£OWSKI Stanis³aw
19
Lista nr 3  KWW Orze³
46
1) OLECHNOWICZ Zenon
46
Lista nr 4  KWW So³tys Wsi Lipusz
85
1) KLASA Roman
85
Lista nr 5  KWW Edukacja i Postêp
16
1) SIMON Maria El¿bieta
16
Lista nr 6  KWW Jan Jereczek
25
1) JERECZEK Jan Franciszek
25
Lista nr 7  KWW Gminna Samorz¹dnoæ
28
1) PASTWA Andrzej Szczepan
28
Lista nr 8  KWW Samorz¹dnoæ dla Przysz³oci
36
1) WONIAK El¿bieta
36
Lista nr 9  KWW Wspó³praca dla Lipusza
92
1) MÊCZYKOWSKI Jan
38
2) KLEINSCHMIDT Zdzis³aw W³adys³aw
54
Lista nr 10  KWW Lipuska Inicjatywa
61
1) B£ASZKOWSKI Zbigniew Jan
61

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali
wybrani radnymi:
1) KLASA Roman z listy Nr 4  KWW So³tys Wsi Lipusz,
2) GILLMEISTER Pawe³ Piotr z listy Nr 1  KWW Ruch
Odnowy Lipusza.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

355
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych
w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 6 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Redzie w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 826, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 207 wyborców, co stanowi 25,1% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Redzie potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 6 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
207
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Nasza Reda
30
1) FORMELLA Kazimierz
30
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Wyborców  Stra¿ 16
1) LESNER Karol Daniel
16
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców Torchalski
86
1) TORCHALSKI Stanis³aw Jan
86
Lista nr 4  Komitet Wyborczy Wyborców Reda 2000
52
1) KAMIÑSKI Rados³aw Pawe³
52
Lista nr 5  Porozumienie dla Przysz³oci
23
1) KISIELEWSKI Tadeusz
23

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym TORCHALSKI Stanis³aw Jan z listy Nr 3
 Komitet Wyborczy Wyborców Torchalski.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

356
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Somonino w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Somonino w okrêgu wyborczym Nr 6.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Somonino w okrêgu wyborczym Nr 6 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Somonino w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 1655, w g³osowaniu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 517 wyborców, co
stanowi 31,2% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Somoninie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 6 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Poz. 356, 357, 358

 1218 

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
510
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Ziemia Somoniñska
130
1) HUDELA Józef
130
Lista nr 2  Ma³a Ojczyzna
257
1) DUCHER Karol
257
Lista nr 3  KW Nasza Wie
64
1) DARZNIK Teresa
64
Lista nr 4  KW LUX
59
1) KOSOWSKA Danuta Joanna
59

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym DUCHER Karol z listy Nr 2  Ma³a Ojczyzna.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

357
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Stary Targ w okrêgu wyborczym Nr 4 przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Stary Targ w okrêgu wyborczym Nr 4.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Stary
Targ w okrêgu wyborczym Nr 4 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Stary
Targ w okrêgu wyborczym Nr 4 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 913, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 196 wyborców, co stanowi 21,5% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Starym Targu potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej

Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 4 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
194
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Wyborców Powile
41
1) BERG Roman Wiktor
41
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna
Sprawa
36
1) KARBOWSKI Tadeusz
36
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota
41
1) GRABOWSKA Marianna Stanis³awa
41
Lista nr 4  Komitet Wyborczy Wyborców Twoja Nadzieja
14
1) D¥BROWSKA Helena Adela
14
Lista nr 5  Komitet Wyborczy Wyborców Rozs¹dek
62
1) G£OWACKI Arkadiusz Jan
62

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym G£OWACKI Arkadiusz Jan z listy Nr 5 
Komitet Wyborczy Wyborców Rozs¹dek.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

358
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Szemud w okrêgu wyborczym Nr 3 przeprowadzonych
w dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Szemud w okrêgu wyborczym Nr 3.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Szemud
w okrêgu wyborczym Nr 3 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Szemud
w okrêgu wyborczym Nr 3 liczba osób uprawnionych
do g³osowania wynios³a 494, w g³osowaniu wziê³o
udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 309 wyborców, co stanowi 62,5% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrê-
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Poz. 358, 359

gu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 3 w którym wybierano 1 radnego
1. Wybory odby³y siê.
2. G³osowanie przeprowadzono.
3. G³osów wa¿nych oddano
305
4. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Wspólnota Samorz¹dowa  Sikora Ryszard
118
1) SIKORA Ryszard Stefan
118
Lista nr 2  KGW Nasza Wie
102
1) PATELCZYK Irena
102
Lista nr 3  Wie G³azica
85
1) RESZKE Henryk
85
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym SIKORA Ryszard Stefan z listy Nr 1 
Wspólnota Samorz¹dowa  Sikora Ryszard.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

359
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 17 lutego 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Tczew w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w
dniu 16 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 16 lutego 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Tczew w okrêgu wyborczym Nr 6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Tczew
w okrêgu wyborczym Nr 6 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Tczew
w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób uprawnionych
do g³osowania wynios³a 1086, w g³osowaniu wziê³o
udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 487 wyborców, co stanowi 44,8% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Tczewie potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 6 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
484
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Nadzieja
228
1) MAKOWSKA Alicja
228
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Tur
69
1) ZIELIÑSKI Witold
69
Lista nr 3  Komitet Wyborczy KKR
187
1) BURCZYK Zygmunt Stanis³aw
187

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹MAKOWSKA Alicja z listy Nr 1  Komitet Wyborczy Nadzieja.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 359
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