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508
UCHWA£A Nr IIIk/XXXVIII/409/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania, kontrolowania, wydatkowania i rozliczania dotacji z bud¿etu
Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku.
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142 poz. 1591) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, zm. 1999 r., Nr 49, poz. 485, Nr 38 poz. 360,
Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zm. 2000 r., Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1014,
Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, zm. 2001 r., Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499)  Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Miasta uchwala Regulamin udzielania, kontrolowania, wydatkowania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu
osi¹gniêcia zysku  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IIIk/XXXVIII/409/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
REGULAMIN
udzielania, kontrolowania, wydatkowania
i rozliczania dotacji z bud¿etu
Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku
§1
1. Ze rodków przewidzianych w bud¿ecie Gminy Miasta
Wejherowa dalej zwan¹ Miastem na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, zwanych w dalszej czêci Organizatorem
mog¹ korzystaæ zw³aszcza:
a) organizacje spo³eczne,
b) fundacje lub ich oddzia³y terenowe,
c) stowarzyszenia lub ich oddzia³y terenowe,
d) zwi¹zki,
e) kluby sportowe,
f) osoby fizyczne,
2. Ze rodków przewidzianych w bud¿ecie Miasta mog¹
byæ dotowane zadania, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy w rozumieniu ustawy O samorz¹dzie gminnym.
a) ochrony zdrowia i wspierania osób niepe³nosprawnych,
b) pomocy spo³ecznej i polityki prorodzinnej,
c) edukacji publicznej i bezpieczeñstwa publicznego,
d) kultury fizycznej i sportu,
e) ochrony rodowiska i przyrody,
f) kultury i ochrony dóbr kultury,
g) przeciwdzia³ania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
h) promocji miasta,
§2
rodki uzyskane z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane
na:
1) zakup nieruchomoci,
2) koszty wynagrodzeñ z pochodnymi osób zajmuj¹cych siê administracj¹ Organizatora,
3) koszty reprezentacji,
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4) koszty dzia³alnoci politycznej,
5) zadania inwestycyjne,
6) zbiórki na rzecz osób fizycznych.
§3
1. Przyznan¹ dotacjê przeznacza siê g³ównie na realizacjê
zadañ
zwi¹zanych
z
zaspokojeniem
zbiorowych potrzeb mieszkañców miasta, w szczególnoci:
a) finansowanie kosztów obozów, kolonii i wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y,
b) organizowanie imprez w zakresie krzewienia jêzyka,
kultury i obyczajów kaszubskich,
c) dzia³ania w zakresie pomocy spo³ecznej,
d) dzia³ania w zakresie promocji zdrowego stylu ¿ycia
i ochrony zdrowia,
e) dzia³ania w zakresie promocji miasta, propagowania jego walorów kulturowych, turystycznych, krajobrazowych,
f) dzia³ania propaguj¹ce ekologiê, ochronê rodowiska i przyrodê,
g) finansowania programów dotycz¹cych pomocy
dziecku i rodzinie,
h) finansowanie wynagrodzeñ trenerów pracuj¹cych z
m³odzie¿¹,
i) finansowanie wynajmu obiektów, pomieszczeñ
i sprzêtu zwi¹zanych z realizacj¹ projektu,
j) finansowanie nagród dla zwyciêzców zawodów,
imprez i konkursów,
k) dzia³ania wychowawcze dzieci i m³odzie¿y poprzez
sport, rekreacjê, kulturê i turystykê,
l) dzia³ania dotycz¹ce ochrony dóbr kultury znajduj¹cych siê na terenie miasta,
m) obronê cywiln¹, dzia³ania antykryzysowe i ochronê
przeciwpo¿arow¹,
2. Dofinansowania ze rodków publicznych nie mo¿e
przekroczyæ 80% kosztów projektu.

a) obszar i zakres dzia³ania Organizatora oraz znaczenie
zadania dla realizacji celów i zadañ Miasta,
b) merytoryczn¹ stronê projektu,
c) koszty projektu, w tym wysokoæ wk³adu w³asnego
Organizatora i udzia³ innych róde³ finansowania,
d) liczbê osób korzystaj¹cych z projektu,
e) dotychczasowe osi¹gniêcia Organizatora w realizacji
zadañ statutowych lub zleconych przez podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych,
f) wspó³pracê z innymi podmiotami i instytucjami publicznymi,
§8
Opiniê w przedmiocie oceny z³o¿onych wniosków Komisje przedstawiaj¹ Zarz¹dowi Miasta w terminie do 30
padziernika ka¿dego roku, w formie protoko³ów.
§9

Zarz¹d Miasta co najmniej na 30 dni przed up³ywem
terminu sk³adania wniosków og³asza corocznie w prasie
lokalnej informacje o warunkach sk³adania wniosków.

1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d Miasta
niezw³ocznie po uchwaleniu bud¿etu, nie póniej jednak ni¿ do 31 marca roku nastêpnego.
2. W umowie zawartej z Organizatorem okrela siê:
a) cel projektu i sposób jego realizacji,
b) szczegó³owe zadania i termin ich wykonania,
c) preliminarz wydatków i ród³a ich finansowania, z
precyzyjnym okreleniem udzia³u rodków z bud¿etu miasta,
d) tryb finansowania projektu,
e) sposób kontroli wykonywania przedmiotowej umowy,
f) terminy i formy rozliczeñ z przyznanych rodków,
g) sposób rozwi¹zania umowy.
3. Umowa zawierana jest przez obie strony po uchwaleniu bud¿etu na rok, w którym projekt bêdzie realizowany. Projekt umowy stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
4. Rejestr zawartych umów prowadzi Wydzia³ Kultury
Sportu i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta w Wejherowie.
5. Wykaz organizacji, którym przyznano dotacjê wywiesza siê na tablicy og³oszeñ na okres 1 miesi¹ca

§5

§ 10

1. Organizator ubiegaj¹cy siê o przyznanie dotacji sk³ada
wniosek w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta w Wejherowie do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok, w którym realizowane
bêdzie zadanie.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) okrelaj¹ce status prawny Organizatora, osoby
uprawnione do jej reprezentowania (aktualny odpis
z rejestru i aktualny statut je¿eli organizatorem jest
podmiot podlegaj¹cy rejestracji)
b) szczegó³owy opis zadania i preliminarz wydatków,
c) wskazanie osoby, któr¹ Organizator upowa¿nia do
prowadzenia zadania.

Je¿eli rodki przyznane w bud¿ecie Miasta na dofinansowanie Organizatora nie zostan¹ wykorzystane w ca³oci w okrelonych w umowie terminach, dopuszczalne
jest rozpatrywanie nowych wniosków w trybie ustalonym
regulaminem a¿ do wyczerpania rodków przeznaczonych
w bud¿ecie Miasta na dotacjê.

§6

1. Uruchomienie przyznanych rodków nastêpuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zale¿noci od specyfiki
wykonywanego zadania i postanowieñ zawartej umowy, na podstawie dokumentu Wniosek o uruchomienie rodków z bud¿etu miasta, który nale¿y z³o¿yæ w
Wydziale Kultury Sportu i Spraw Spo³ecznych. Wzór
wniosku stanowi za³¹cznik nr 3 do Regulaminu.

§4

Wniosek o przyznanie dotacji opiniuj¹ w³aciwe komisje Rady Miasta.
§7
Komisje opiniuj¹ce oceniaj¹, z³o¿one wnioski, bior¹c
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:

§ 11
Finansowanie projektów rozpoczyna siê po zatwierdzeniu przez Radê Miasta bud¿etu na dany rok i po rozliczeniu Organizatora z przyznanych rodków za rok poprzedni.
§ 12
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2. Wyp³ata pierwszej raty nastêpuje w terminie 7 dni po
przed³o¿eniu wniosku o uruchomienie rodków.
3. Kolejne raty p³atne bêd¹ w terminie 7 dni po przed³o¿eniu wydatkowania raty poprzedniej.
4. Zarz¹d Miasta ma prawo odmówiæ dalszego finansowania projektu w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w jego realizacji lub wykorzystania rodków na
inne cele ni¿ wskazane w umowie.

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1
do Uchwa³y.

§ 13

§3

1. Organizator, który otrzyma³ dotacjê zobowi¹zany jest
do z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdanie wymienione w pkt 1 powinno zawieraæ
w szczególnoci:
a) informacjê o przebiegu wykonania projektu, z ocen¹ skutecznoci wykonanego zadania,
b) szczegó³owe rozliczenie finansowe,
c) kserokopie przedstawionych rachunków.
3. Wzór rozliczenia stanowi za³¹cznik nr 4 do Regulaminu

Trac¹ moc Uchwa³y Rady Gminy Pszczó³ki: Nr IV/33/
2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., Nr V/41/2000 z dnia 21
sierpnia 2000 r., Nr VI/62/2000 z dnia 9 padziernika
2000 r., Nr X/101/2001 z dnia 27 marca 2001 r., Nr XII/
138/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 padziernika 2002 r.

§ 14
1. Zarz¹d Miasta za¿¹da zwrotu przyznanej kwoty, jeli
rodki te zosta³y wykorzystane na inne cele ni¿ okrelone w umowie.
2. Zarz¹d Miasta informuje na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta o rozliczeniu Organizatora z przyznanych dotacji.
§ 15
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w wykorzystaniu rodków Organizator, który otrzyma³ takie wiadczenia, nie mo¿e przez okres trzech kolejnych lat ubiegaæ
siê o dotacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 16
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem jego zatwierdzenia.

509
UCHWA£A NrXXI/254/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników, a tak¿e
wysokoæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, po.z 239, Nr 22, poz. 291, Nr 19,
poz. 239 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615), zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, w
zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/254/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 10 padziernika 2002 r.
Regulamin
okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników,
a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
§1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla
której organem prowadz¹cym jest Gmina Pszczó³ki,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia
roku nastêpnego,
4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
5) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin 
nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹,
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ
uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
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wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455, Nr 100,
poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544 i z 2002 r. Nr 160,
poz. 1323), zwanego dalej rozporz¹dzeniem.
§2

Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny w zale¿noci od stopnia awansu zawodowego oraz osi¹ganych wyników pracy, a w szczególnoci za:
1) osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze;
2) jakoæ wiadczonej pracy nauczyciela;
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.
§3
1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela:
 posiadaj¹cego stopieñ zawodowy nauczyciela dyplomowanego nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 20% jego
wynagrodzenia zasadniczego;
 posiadaj¹cego stopieñ nauczyciela mianowanego
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 18% jego wynagrodzenia
zasadniczego;
 posiadaj¹cego stopieñ nauczyciela kontraktowego
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 15% jego wynagrodzenia
zasadniczego;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.

Dodatek motywacyjny
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5.

6.
7.

 posiadaj¹cego stopieñ nauczyciela sta¿ysty nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.
Kwota przeznaczona do dyspozycji dyrektora na wyp³atê dodatków motywacyjnych stanowi 5% sumy wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli szko³y.
Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
6 miesiêcy.
Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora  Zarz¹d Gminy.
Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala Zarz¹d
Gminy Pszczó³ki ze rodków okrelonych w ust. 2, w
wysokoci od 0 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, na czas 6 miesiêcy.
Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia i w okresach, za które
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
§4
Dodatek funkcyjny

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko³y lub innej placówki, stanowisko wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szko³y, przys³uguje miesiêczny dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli:
Dodatek funkcyjny (w z³)
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola:
– do 4 oddzia³ów
– powy¿ej 4 oddzia³ów
Wicedyrektor przedszkola
Dyrektor szko³y podstawowej:
– do 11 oddzia³ów;
 od 12-18 oddzia³ów;
powy¿ej 18 oddzia³ów
Dyrektor gimnazjum
Wicedyrektor szko³y
Kierownik wietlicy szkolnej z do¿ywianiem
Kierownik szko³y filialnej

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.
1 i 2, uwzglêdniaj¹c liczbê uczniów, liczbê stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich
szko³a funkcjonuje, ustala:

100,00  400,00
250,00  700,00

200,00  500,00
350,00  800,00

150,00 – 300,00

200,00 – 350,00

250,00  700,00
450,00  900,00
650,00  1100,00

350,00  800,00
500,00  1000,00
700,00  1200,00

650,00 – 1100,00
200,00  600,00
100,00  300,00
150,00  350,00

700,00 – 1200,00
300,00  700,00
150,00  350,00
200,00  400,00

a) dla dyrektora  organ prowadz¹cy szko³ê,
b) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1
Lp. 2, 5-7  dyrektor szko³y.
§5
Nauczycielom realizuj¹cym zajêcia w charakterze wychowawcy klasy i opiekuna sta¿u przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci:

Lp.

Funkcja

N. sta¿ysta

N. kontraktowy

N. mianowany

N. dyplomowany

1.
2.

Wychowawstwo klasy
Opiekun sta¿u

27,00-35,00 z³
-

30,00-40,00 z³
-

35,00-45,00 z³
25,00-35,00 z³

35,00-50,00 z³
35,00-45,00 z³
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§6

§9

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4
ust. 1 i 2 oraz § 5, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stawisko kierownicze
na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego
odwo³ania z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o
odwo³anie, natomiast je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, natomiast je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego
po 3 miesi¹cach zastêpstwa.
5. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1
i 2, nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw

§7
Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych warunkach okrelonych w
przepisach § 6 rozporz¹dzenia, w wysokoci 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem
warunków, o których mowa w § 7 rozporz¹dzenia, dla
nauczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora  organ
prowadz¹cy szko³ê.
3. Dodatek o którym mowa w ust. 1, przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek
jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Dodatek wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych oraz szkodliwych dla zdrowia, ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ
oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca siê
w odpowiedniej czêci, je¿eli nauczyciel realizuje w
trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia
warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub
je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
5. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy,
przys³uguj¹cego na podstawie rozporz¹dzenia oraz do
dodatku przys³uguj¹cego na podstawie szczególnych
przepisów, nauczycielowi przys³uguje jeden, wybrany
przez niego dodatek.
6. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê pomadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie
zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do
dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c
odpowiedni wymiar godzin przez liczbê 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w sposób okrelony w ust. 1 i 2.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w tym w szczególnoci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej lub
mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, rekolekcje,
c) udzia³em nauczyciela w konferencjach metodycznych,
c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 1 tydzieñ, traktuje siê jak godziny
faktycznie zrealizowane.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ lub koñcz¹ siê w rodku tygodnia  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy)
za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 10
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie, jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie
wiêcej jednak ni¿ cztery.
§ 11
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
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nagród dla nauczycieli, w wysokoci 1% planowanych
rodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szko³y, z
tym, ¿e:
a) 0,8 rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
b) 0,2 rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
uzale¿nione jest od stopnia awansu zawodowego,
wysokiej jakoci i twórczego charakteru pracy nauczyciela. Warunkiem otrzymania nagrody jest minimum
3-letni sta¿ pracy w zawodzie nauczyciela.
3. Nagrody nauczycielowi przyznaj¹:
a) dyrektor  po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i zwi¹zku zawodowego, ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt a;
b) organ prowadz¹cy szko³ê  ze rodków, o których
mowa w ust. 1 pkt b.
4. Wysokoæ nagrody przyznanej przez organ prowadz¹cy szko³ê nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 75% uposa¿enia
zasadniczego danego nauczyciela, a przyznana przez
dyrektora szko³y  nie mniejsza ni¿ 50%.
§ 12
1. Nagrody, o których mowa w § 11 s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, albo jubileuszu placówki. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor mo¿e,
za zgod¹ organu prowadz¹cego, przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
2. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ nagrodê organu prowadz¹cego niezale¿nie od otrzymanej w ci¹gu roku nagrody
dyrektora.
§ 13
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadz¹cego mo¿e wyst¹piæ:
a) dla nauczyciela  dyrektor szko³y, w której zatrudniony jest nauczyciel,
b) dla dyrektora  wójt gminy.
2. Tryb przyznawania nagrody dyrektora okrela odrêbny regulamin, opracowany w szko³ach przy udziale rad
pedagogicznych i zaopiniowany przez w³aciwe statutowo ogniwa nauczycielskich zwi¹zków zawodowych.
3. Tryb przyznawania nagrody organu prowadz¹cego
okrela odrêbny regulamin uzgodniony ze zwi¹zkami
zawodowymi.
§ 14
Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim lub
w miecie licz¹cym do 5 tysiêcy mieszkañców, w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum i posiadaj¹cemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska, przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie  42 z³,
b) przy dwóch osobach w rodzinie  56 z³,

c) przy trzech osobach w rodzinie  70 z³,
d) przy czterech osobach i wiêcej w rodzinie  84 z³.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodu lub który jest nauczycielem,
b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym
utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku
¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia 21 r. ¿ycia,
d) pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 r. ¿ycia,
e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego
ród³a dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Dodatek
mieszkaniowy dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla
dyrektora  organ prowadz¹cy szko³ê.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
a) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkaniowego,
b) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej.
W przypadku, gdy z nauczycielem powo³anym do
s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na który umowa ta by³a zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 15
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeñ
nale¿nych od dnia 1 padziernika 2002 r.

510
UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr
65/57 we wsi Zgorza³e
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 usta-
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wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. 26, poz. 188 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie pod budownictwo mieszkaniowe oznaczonego
symbolem MN, obejmuj¹cy dzia³kê nr 65/57 o powierzchni oko³o 0,16 ha przeznacza siê na cele us³ug
innych  remizê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UI
Funkcja: przeznacza siê na cele us³ug innych  remizy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: nie ustala siê,
Wysokoæ zabudowy: do 10,0 m, 1,5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 15%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu, 15,0 m od krawêdzi drogi powiatowej prowadz¹cej ze Stê¿ycy do
Przewozu, o numerze ewidencyjnym gruntów 59, 8,0
m od granicy z drog¹ gminn¹ o numerze ewidencyjnym gruntów 65/58 oraz po 4,0 m z pozosta³ych stron
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 400  450 kalenice równolegle do warstwic. Pokrycie dachów: wskazane ceramiczne.
Architektura: winna zawieraæ elementy architektury regionalnej: poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿
50,0cm powy¿ej poziomu terenu, przy budowie zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa,
przy konstrukcji i elewacji  drewno.
Udogodnienia urbanistyczne: nie ustala siê
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 65/58. Wyjazd w czasie trwania akcji ratowniczej  na drogê powiatow¹ relacji Stê¿yca  Przewóz o numerze ewidencyjnym gruntów 59,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Delowie,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ a zbiorniki na cieki zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków przez specjalistyczne, komunalne przedsiêbiorstwo.
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Odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektu
remizy  zagospodarowaæ na terenie dzia³ki. Wody opadowe z dróg dojazdowych oraz parkingów tak¿e odprowadzaæ bezporednio do gruntu poprzez zastosowanie pó³przepuszczalnych nawierzchni do ich utwardzenia.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a, takich jak olej
opa³owy, gaz, z wykluczeniem wêgla kamiennego czy
koksu.
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN.
Gospodarka odpadami: odpady sta³e komunalne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywane przez specjalistyczne, komunalne
przedsiêbiorstwo. Odpady niekomunalne, szczególnie
zanieczyszczone ropopochodnymi, zu¿yte czêci samochodowe a tak¿e pochodz¹ce z urz¹dzeñ ganiczych
winny byæ gromadzone w oznakowanych, szczelnych
pojemnikach i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
50% powierzchni ogólnej dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na
tereny aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25%
przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych. Na czêci dzia³ki przylegaj¹cej do drogi powiatowej wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ granicy (w ramach powierzchni aktywnej przyrodniczo).
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y dotrzymaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak
dla terenów przeznaczonych dla lokalizacji us³ug, poza
okresem zwi¹zanym z prowadzeniem czynnoci akcji
ratowniczej.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Teren czêciowo po³o¿ony w strefie ochrony archeologicznej. Projekt zagospodarowania terenu objêty stref¹  uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków po uprzednim zaopiniowaniu przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
Stawka procentowa: 0%
Zagro¿enia:
Ze wzglêdu na stosunkowo wysokie natê¿enie ruchu
samochodów na drodze powiatowej o numerze ewidencyjnym gruntów 59, prowadz¹cej ze Stê¿ycy w kierunku drogi krajowej nr 228 postuluje siê maksymalne
odsuniêcie obiektów remizy od granicy z drog¹ powiatow¹ i wprowadzenie pomiêdzy drog¹ a planowanymi obiektami pasa zieleni.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dok³adniej w zespole przyrodniczo  krajobrazowym Rynna Raduñska i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr
11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
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Obszar po³o¿ony w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego nr O  V  7226/1/93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.

z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug
innych  remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na dzia³ce
nr 65/57 we wsi Zgorza³e w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy us³ug innych UI.

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 141/18 o powierzchni
oko³o 1,1 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1 i MN 2
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: nie mniej ni¿ 1000 m 2, 5 dzia³ek
wzd³u¿ projektowanej drogi dojazdowej/oznaczenie na
rysunku planu MN 1/, oraz 4 dzia³ki pomiêdzy projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ a drog¹ wojewódzk¹ nr
ewidencyjny gruntów 235/oznaczenie na rysunku planu MN 2/,
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1,5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 15%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu, dla MN1: 8,0 m
od granicy z projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ oznaczon¹ na rysunku planu KD oraz po 4,0 m z pozosta³ych
stron; dla MN2: 8,0 m od wymienionej wy¿ej drogi
i drogi gminnej nr 141/8, 20,0 m od krawêdzi drogi
wojewódzkiej nr 228 (nr ewidencyjny gruntów 235) oraz
4,0 m z pozosta³ej strony.
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 400  450 kalenice równolegle do warstwic. Pokrycie dachów: wskazane ceramiczne lub
gont.
Architektura: winna zawieraæ elementy architektury regionalnej: proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:
1,5 do 1: 2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej
ni¿ 50,0 cm powy¿ej poziomu terenu, przy budowie
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i elewacji  drewno.
Udogodnienia urbanistyczne: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿ budynek gospodarczy. Obiekty te, wraz z budynkiem mieszkalnym
winny byæ utrzymane w stylu i tradycji kaszubszczyzny.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:

§3
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

511
UCHWA£A Nr III/23/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki Nr 141/18 we wsi Nowa Wie.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
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Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 141/8 a nastêpnie projektowan¹ drog¹
dojazdow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
KD. Warunkiem niezbêdnym przeprowadzenia zmiany planu jest przebudowa zjazdu z drogi gminnej na
drogê wojewódzk¹. Zjazd z drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym gruntu 141/8 na drogê wojewódzk¹ nr
228 powinien posiadaæ parametry zgodne przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Koniecznoæ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu technicznego zjazdu pod k¹tem ewentualnej wycinki drzew w
trójk¹cie widocznoci. Koniecznoæ uzgodnienia projektu technicznego zjazdu z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Delowie,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ a zbiorniki na cieki zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków przez specjalistyczne, komunalne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów
 zagospodarowaæ na terenie dzia³ki. Wody opadowe
z dróg dojazdowych, w tym tak¿e z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD oraz parkingów tak¿e odprowadzaæ bezporednio do gruntu poprzez zastosowanie pó³przepuszczalnych nawierzchni do ich utwardzenia. W przypadku zlokalizowania us³ug kumuluj¹cych ruch samochodowy wym. drog¹ KD, jej nawierzchniê nale¿y
uszczelniæ a wody opadowe przed odprowadzeniem
do gruntu nale¿y oczyszczaæ.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a, takich jak olej
opa³owy, gaz, z wykluczeniem wêgla kamiennego czy
koksu.
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN.
Gospodarka odpadami: odpady sta³e komunalne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywane przez specjalistyczne, komunalne
przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ dróg gminnych i drogi wojewódzkiej wprowadziæ na dzia³kach szpalery drzew/w ramach ogólnej powierzchni dzia³ki czynnej biologicznie/.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y dotrzymaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ do-

Dziennik Urzêdowy
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puszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: brak
Stawka procentowa: 15%
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98
Wojewody Gdañskiego.
Obszar po³o¿ony w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego nr O  V  7226/1/93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
KD
Funkcja: przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ (oznaczenie na rysunku planu KD), szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi 10,0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 141/18 we
wsi Nowa Wie w gminie Stê¿yca w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Stê¿ycy.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

512
UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
Nr 118/2 we wsi Borucino.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 118/2 o powierzchni oko³o
0,32 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: nie mniej ni¿ 1000 m2, 2 dzia³ki przy
granicy z drog¹ gminn¹ nr ewidencyjny gruntów 120/2
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1,5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 15%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu, 8,0 m od poszerzonej drogi gminnej nr ewidencyjny gruntów 120/2,
10,0 m od granicy pó³nocno  wschodniej oraz 15,0 m
z pozosta³ych stron.

Poz. 511, 512

Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 400  450 kalenice równolegle do warstwic. Pokrycie dachów: wskazane ceramiczne lub
gont.
Architektura: winna zawieraæ elementy architektury
regionalnej: proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:
1,5 do 1: 2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej
ni¿ 50,0 cm powy¿ej poziomu terenu, przy budowie
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i elewacji  drewno.
Udogodnienia urbanistyczne: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿ budynek gospodarczy. Obiekty te, wraz z budynkiem mieszkalnym
winny byæ utrzymane w stylu i tradycji kaszubszczyzny.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 120/2
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Delowie,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ a zbiorniki na cieki zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków przez specjalistyczne, komunalne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów
 zagospodarowaæ na terenie dzia³ki. Wody opadowe
z dróg dojazdowych, w tym tak¿e z projektowanego
poszerzenia drogi dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD oraz parkingów tak¿e odprowadzaæ bezporednio do gruntu poprzez zastosowanie pó³przepuszczalnych nawierzchni do ich utwardzenia. W przypadku zlokalizowania us³ug kumuluj¹cych
ruch samochodowy wym. drog¹ gminn¹, nawierzchniê nale¿y uszczelniæ a wody opadowe przed odprowadzeniem do gruntu nale¿y oczyszczaæ.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a, takich jak olej
opa³owy, gaz, z wykluczeniem wêgla kamiennego czy
koksu
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: odpady sta³e komunalne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywane przez specjalistyczne, komunalne
przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi gminnej wprowadziæ na dzia³kach szpalery drzew, których obszar wliczony jest do ogólnej powierzchni dzia³ki czynnej biologicznie.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
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byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y dotrzymaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: brak
Stawka procentowa: 15%.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98
Wojewody Gdañskiego.
Obszar po³o¿ony w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego nr O  V  7226/1/93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntów 120/2, szerokoæ
poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych od 3,0 m do
6,0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 118/2 we
wsi Borucino w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

513
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
Nr 69/6 we wsi Borucino.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 69/6 o powierzchni oko³o 0,05
ha przeznacza siê na cele us³ug.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UH, UG
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy us³ug handlu i gastronomii  obiekt sezonowy
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: nie ustala siê
Wysokoæ zabudowy: obiekt istniej¹cy, bez mo¿liwoci nadbudowy
Procent pokrycia zabudow¹: obiekt istniej¹cy do adaptacji i poprawy estetyki, bez mo¿liwoci rozbudowy
czy przebudowy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Linie zabudowy: jak na rysunku planu, ustalone, 12,0 m
od krawêdzi drogi wojewódzkiej prowadz¹cej z Bytowa do Kartuz, 5,5m od granicy z drog¹ gminn¹ nr ewidencyjny gruntów 69/7 oraz 0,5 m od strony pó³nocno
 wschodniej.
Dachy: w ramach poprawy wygl¹du estetycznego istniej¹cego obiektu wprowadziæ pokrycie dachu oparte
na materia³ach ceramicznych lub goncie, k¹t nachylenia po³aci 400  450.
Architektura: estetyzacja architektury polegaæ bêdzie
na wprowadzeniu elementów architektury regionalnej
i utrzymaniu obiektu w stylu i tradycji kaszubszczyzny
poprzez zastosowanie tradycyjnych materia³ów: ceg³a
licowa, kamieñ i drewno.
Udogodnienia urbanistyczne: nie ustala siê.
Zagro¿enia: w celu usuniêcia kolizji nale¿y przebudowaæ istniej¹c¹ liniê telefoniczn¹ oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem TA oraz napowietrzn¹ liniê energetyczn¹ NN.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 69/7.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Delowie,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ a zbiorniki na cieki zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków przez specjalistyczne, komunalne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie dzia³ki,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a, oparte na
ródle wykorzystuj¹cym energiê elektryczn¹,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: odpady sta³e komunalne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywane przez specjalistyczne, komunalne
przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej wprowadziæ na dzia³ce
szpaler drzew, którego powierzchnia wliczona bêdzie
do ogólnej powierzchni dzia³ki czynnej biologicznie.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y dotrzymaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak
dla terenów przeznaczonych na cele us³ug.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.

Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: brak
Stawka procentowa: 15%
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dok³adniej w zespole przyrodniczo  krajobrazowym Rynna Raduñska i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr
11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
Obszar po³o¿ony w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego nr O  V  7226/1/93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej handlowo  gastronomicznej na obszarze
dzia³ki nr 69/6 we wsi Borucino w gminie Stê¿yca w skali
1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) ustalone linie zabudowy,
c) tereny zabudowy us³ugowej handlowo  gastronomicznej UH, UG.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
423/2 we wsi Stê¿yca
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14 poz. 76 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw rolnych oznaczonego symbolem RP,
obejmuj¹cy dzia³kê nr 423/2 o pow. ok. 0.35 ha przeznacza siê na cele us³ug turystyki  przystañ wodn¹.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UT
Funkcja:  przeznacza siê na cele us³ug turystyki  przystañ wodn¹ z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej integralnie zwi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ turystyczn¹.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: zgodnie z rysunkiem planu, 1 dzia³ka
wzd³u¿ drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym
gruntu 556.
Wysokoæ zabudowy: do 1.5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu.
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 30°-45°.
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ realizacji: pla¿y trawiastej
placu zabaw dla dzieci
terenów rekreacyjno  sportowych
elementów ma³ej architektury
urz¹dzeñ niekubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹ pla¿y i sprzêtu ¿eglarskiego (np. obiekt tymczasowy do
sezonowego przechowywania i konserwacji sprzêtu
p³ywaj¹cego, stanowisko dla ratownika, itp.)
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym gruntu 556.

Dziennik Urzêdowy
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Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a.
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN.
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi powiatowej wprowadziæ na dzia³ce szpaler drzew.
Zakaz lokalizowania obiektów i pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: s¹siedztwo drogi powiatowej.
Inne zapisy stanowi¹ce:
Ustala siê budowê jednego obiektu kubaturowego wielofunkcyjnego, po¿¹dana bry³a wielocz³onowa z zachowaniem regionalnego charakteru architektury. Poziom
posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm od poziomu terenu przy wejciu do budynku od strony drogi
powiatowej.
Ustala siê mo¿liwoæ realizacji funkcji gastronomicznej, pomieszczeñ klubowych, gara¿y, pomieszczeñ na
kajaki oraz inny sprzêt ¿eglarski, pomieszczeñ gospodarczych oraz innych zwi¹zanych z funkcjonowaniem
orodka turystycznego.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ adaptacji poddasza na funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z projektowan¹
us³ug¹ turystyczn¹.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia
zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego. Dzia³ka po³o¿ona na terenie zespo³u
przyrodniczo-krajobrazowego Rynna Raduñska.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
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§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 423/2 we
wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie zabudowy ustalone,
d) tereny us³ug turystyki UT.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi
w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr IV/31/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminy Bytów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Bytów stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXXIII/252/01 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia
29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Bytów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) po § 3 dodaje siê § 3a w brzmieniu:
§ 3a. Gmina posiada flagê. Wzór i opis flagi okrela
za³¹cznik Nr 2a do Statutu;
2) § 10 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:
b) ustalenie wynagrodzenia burmistrzowi, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci;
3) § 10 ust. 1 pkt d otrzymuje brzmienie:
d) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytu³u;
4) u¿yte w § 10 ust. 1 pkt c, pkt i tiret pierwszy, drugi,
czwarty, siódmy, dziewi¹ty, pkt j, § 10 ust. 2, § 11 ust.
3, § 14 w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy zarz¹d
gminy przewodnicz¹cy zarz¹du zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami burmistrz;
5) w § 24 ust. 2 wyrazy  5 radnych  zastêpuje siê wyrazami  3 radnych;
6) § 26 otrzymuje brzmienie:
§ 26. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz;
7) skrela siê § 27 i § 28
§2
W za³¹czniku Nr 4 do Statutu Gminy Bytów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) u¿yte w rozdziale I ust. 1 wyrazy zarz¹du gminy
zastêpuje siê wyrazem burmistrza;
2) w rozdziale I ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia
lub nieudzielania absolutorium z tego tytu³u;
3) u¿yte w rozdziale I ust. 4 wyrazy zarz¹du gminy
skrela siê.
4) rozdzia³ IV otrzymuje brzmienie:
Rozdzia³ IV. Rada mo¿e przekazaæ czêæ uprawnieñ
kontrolnych innym powo³anym przez ni¹ komisjom
z wyj¹tkiem spraw dotycz¹cych wykonania bud¿etu
gminy oraz spraw dotycz¹cych wystêpowania do
Rady o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium z
tego tytu³u.
§3
W za³¹czniku Nr 5 do Statutu Gminy Bytów § 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16.1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê (inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹) mog¹ wyst¹piæ;
przewodnicz¹cy Rady, komisje Rady, kluby
radnych, co najmniej 5 radnych i burmistrz
miasta.
2. Projekty uchwa³ winny byæ przygotowane
przez burmistrza i zaopiniowane przez merytoryczn¹ komisjê Rady.
§4
W za³¹czniku Nr 7 do Statutu Gminy Bytów skrela siê
zapis dotycz¹cy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Bytowie ul. Przemys³owa 4,
Szko³y Podstawowej Nr 1 w Bytowie ul. Mieros³awskiego 9 i  Szko³y Podstawowej Nr 3 w Bytowie ul. Sikorskiego 37.
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§5

W za³¹czniku Nr 9 do Statutu Gminy Bytów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Osiedle Nr 1 uzupe³nia siê o ulicê Zak³adow¹,
2) Osiedle Nr 2 uzupe³nia siê o nastêpuj¹ce ulice: Fio³kowa, Konwaliowa, Piwonii, Niezapominajki, Stokrotki, Poziomkowa, Jagodowa, Malinowa, Bursztynowa, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Ks. Jerzego Popie³uszki,
3) Osiedle Nr 3 uzupe³nia siê o ulicê Henryka Sienkiewicza.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr IV/30/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty sta³ej za korzystanie z
przedszkoli prowadz¹cych dzia³alnoæ wykraczaj¹c¹
poza podstawy programowe.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê sta³¹ za korzystanie z przedszkoli
samorz¹dowych, prowadz¹cych dzia³alnoæ wykraczaj¹c¹ poza podstawy programowe w kwocie 76 z³otych miesiêcznie (s³ownie: siedemdziesi¹t szeæ z³otych).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytowa.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia op³aty sta³ej za korzystanie z przedszkoli prowadz¹cych dzia³alnoæ wykraczaj¹c¹ poza podstawy programowe.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lutego 2003 r. po
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uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr III/51/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 55/8 we wsi Niestêpowo, 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; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 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
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 55/8 we wsi Niestêpowo, gmina
¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 55/8 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 pas ochronny linii energetycznej 220 kV,
 pas techniczny,
 przeznaczenie terenów: 1 UR  us³ugi, rzemios³o; 2 MN, 3 MN, 4 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 01K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej; 02 KW  komu-
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nikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 03Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny; 04 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszy.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) W obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych
2) Rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisy szczególne: nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych).
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku.
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹).
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy).
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (jt Dz. U. nr 71 z 2000 r poz 838 ze
zm.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹
lub w³asnoæ gminy.Dla dzia³ek obs³ugiwanych z
terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych.
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ i zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UR
przeznacza siê na funkcje us³ug i rzemios³a.

Poz. 517

a) Dopuszczalny zakres funkcji:
 handel detaliczny i hurtowy
 gastronomia
 rzemios³o us³ugowe i produkcyjne (w tym zak³ady obs³ugi lub napraw samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie, itp)
 sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie
ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê
na przedmiotowym terenie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, pod warunkiem i¿
pomieszczenia mieszkalne bêd¹ zabezpieczone
przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej
i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych wymogów: powierzchnia
minimum: 1200 m2; dojazd z drogi na dzia³ce nr
55/12, przez teren 01 K (Wyklucza siê wjazd na
dzia³ki z drogi powiatowej nr 258
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu
 maksymalny procent zabudowy: 40%
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dach o spadku w przedziale: 20°  40°
 maksymalna wysokoæ budynków 11,00 m; maksymalny poziom posadowienia parteru 0,50m na
poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 usytuowanie kalenicy: nie ustala siê.
d) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowo
 izolacyjnej.
 minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej lub terenu bêd¹cego przedmiotem inwestycji zagospodarowaæ zieleni¹
f) Inne zapisy:
 wzd³u¿ granicy terenu z drog¹ powiatow¹ wydziela siê pas techniczny  oznaczony na rysunku planu, stanowi¹cy teren dla przebiegu sieci in¿ynieryjno uzbrojenia terenu. W pasie technicznym
ustala siê zakaz nasadzeñ drzew i wymóg zapewnienia dostêpnoci do sieci.
 wzd³u¿ linii energetycznej 220 kV ustala siê pas
ochronny, oznaczony na rysunku planu. W pasie ochronnym ustala siê: zakaz nasadzeñ drzew
wysokich (o wysokoci wzrostu powy¿ej 3m) i zakaz lokalizacji budynków.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 MN,
3 MN, 4 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Poz. 517
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a) Przeznaczenie terenów:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: budynki mieszkalne wolnostoj¹ce lub bliniacze.
 budynki gospodarcze i gara¿e dobudowane lub
wolnostoj¹ce.
b) Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu
 dopuszcza siê mo¿liwoæ po³¹czenia wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora.
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu
 maksymalny procent zabudowy: 30%
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: dach o spadku ok.40°;
maksymalna wysokoæ budynków 10,00 m; maksymalny poziom posadowienia parteru 0,70m na
poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku; usytuowanie kalenicy: prostopadle do
drogi z której nastêpuje dojazd
 dla budynków gospodarczych i gara¿y: maksymalna wysokoæ budynków 5,00 m; maksymalny poziom posadowienia parteru 0,50m na poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku; usytuowania kalenicy nie ustala siê.
d) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami wielowarstwowej zieleni krajobrazowej.
 minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej lub terenu bêd¹cego przedmiotem inwestycji zagospodarowaæ zieleni¹
f) Inne zapisy: inwestycje w rejonie trasy kabla telekomunikacyjnego wymagaj¹ uzgodnieñ z Telekomunikacja Polsk¹ sa, [Pion siec, obszar Telekomunikacji Gdañsk.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej: teren przeznacza siê na poszerzenie drogi przyleg³ej do
terenu od strony po³udniowej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2 m
 jak na rysunku planu, nawierzchnia utwardzona  przepuszczalna. Na zakoñczeniu plac do zawracania oraz
lokalizacji przepompowni cieków.
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 02 Kw,
03 Kw, 04 Kw przeznacza siê na funkcje komunikacji
wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) teren 02 Kw:
 ulica dojazdowa klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10,00 m jak na rysunku planu
 ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach: 15 m x 15 m (jak na rysunku planu).
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona
b) teren 03 Kw:
 ci¹g pieszo  jezdny
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
8 m  jak na rysunku planu
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 ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 12 x 12 m
 nawierzchnia utwardzona
c) teren 04 Kw:
 ci¹g pieszy
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
3m  jak na rysunku planu
 nawierzchnia nieutwardzona
d) dla wszystkich terenów komunikacji ustala siê: dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
5. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do dzia³ek:
 w obrêbie terenu 1 UR  z drogi na dzia³ce nr 55/12
oraz w terenie 01 K
 w obrêbie terenu: 2 MN  z ulicy dojazdowej 02 Kw
oraz z drogi na dzia³ce nr 55/12 przez teren 01 K
 w obrêbie terenu: 3 MN  z ulicy dojazdowej 02
Kw, z ci¹gu pieszo  jezdnego 03 Kw oraz z drogi
na dzia³ce nr 55/12 i 379/1przez teren 01 K
 w obrêbie terenu: 4 MN  z ci¹gu pieszo  jezdnego 03 Kw oraz z drogi na dzia³ce nr 379/1, przez
teren 01 K
b) W obrêbie dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników minimum:
 dla terenu 1 UR: 3 mp/100 m² pow. u¿ytkowej
obiektów us³ugowych lub produkcyjnych
 dla terenów: 2 MN, 3 MN, 4 MN: 2 mp/mieszkanie.
c) Wymagana minimalna odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej 8,0 m
d) Wyklucza siê wjazd na dzia³ki z drogi powiatowej nr
258.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych. W momencie realizacji kanalizacji sanitarnej budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ.
c) cieki technologiczne:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych.
d) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 UR: z dachów budynków w obrêbie
terenu; z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu w separatorze substancji
ropochodnych i podczyszczalnikach
 dla terenów 2 MN, 3 MN, 4 MN: w obrêbie terenu
 dla terenu 01 K: powierzchniowo, w obrêbie terenu
 dla terenu 02 Kw, 03 Kw: powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu
01 K, lub do do kanalizacji deszczowej w tych terenach a nastêpnie do studni ch³onnych lub odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ
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w separatorze substancji ropochodnych i podczyszczalnikach
 dla terenu 04 Kw: powierzchniowo, w obrêbie
terenu
e) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne
f) Energia elektryczna: z sieci kablowej
g) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
h) Odpady technologiczne: gromadzenie i utylizacja
zgodnie z Ustaw¹ o odpadach.
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
b) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
c) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych terenów infrastruktury technicznej
d) Niezbêdna jest weryfikacja pomiarowa zasiêgu uci¹¿liwoci linii energetycznej 220 kV
e) Wymagane jest uzgodnienie z Telekomunikacj¹ Polsk¹ SA
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1 UR, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
1 UR, 2 MN, 3 MN, 4 MN w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których
mowa w za³¹czniku do uchwa³y;
b) dla terenu pozosta³ych terenów w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania

przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

518
UCHWA£A Nr III/52/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 271/2, 271/3, 271/4,
271/8, 271/9, 271/10 i czêci dzia³ki nr 271/6 we wsi
Niestêpowo, 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; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 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
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/8, 271/9,
271/10 i czêci dzia³ki nr 271/6 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 271/2, 271/3, 271/4,
271/8, 271/9, 271/10 i czêæ dzia³ki nr 271/6 we wsi Niestêpowo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na
Rysunku planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym za³¹cznik
graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
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 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 strefa ochronna od terenu kolejowego,
 istniej¹ca linia energetyczna 15 kV ze stref¹ ochronn¹,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 4 ZO zieleñ
ochronna; 01 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej; 02 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 03 Kw, 04 Kw, 05 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny. Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) W obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych.
2) Rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisy szczególne: nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych).
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku.
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹)
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych).
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (jt Dz. U. nr 71 z 2000 r poz 838 ze
zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (jt Dz. U. nr 46 poz 543 z 2000 r.). Tereny te
stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ
gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub wspó³w³asnoæ.
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8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze. itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ
krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MN,
2 MN, 3 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych (jeden budynek na jednej
dzia³ce budowlanej)
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych
b) Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu
 dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora
 procent zabudowy: maksimum 20%.
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe
z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynków 9,00 m;
poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku).
 dla pozosta³ych budynków: ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6m.
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków
mieszkalnych: prostopadle do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane wydzielaj¹cej dan¹ dzia³kê.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowo  izolacyjnej.
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
40% powierzchni dzia³ek budowlanych (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹)
f) Inne zapisy:
 dzia³alnoæ inwestycyjna, wykonywanie robót
ziemnych i nasadzenia drzew i krzewów w terenie oznaczonym na rysunku planu jako  strefa
ochronna terenu kolejowego, wymaga uwzglêdnienia przepisów szczególnych dotycz¹cych terenów kolejowych.
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 wzd³u¿ linii energetycznej 15 kV ustala siê pas
ochronny, oznaczony na rysunku planu. W pasie
ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich (o wysokoci wzrostu powy¿ej 3m) oraz lokalizacjê budynków.
 lokalizacja budynków na dzia³kach budowlanych w
obrêbie terenu 1 MN wymaga wykonania badañ geotechnicznych gruntu, jako za³¹cznika do projektu budowlanego.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
a) Przeznaczenie terenu:
 zieleñ wysoka, krzewy, cieki
 nie dopuszcza siê przejcia sieci infrastruktury
technicznej
 nie odpuszcza siê lokalizacji budynków
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê
c) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dopuszcza siê
lokalizacji budynków
d) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 zachowanie istniej¹cego cieku
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  poszerzenie drogi gminnej przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona.
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 02 Kw,
03 Kw, 04 Kw, 05 Kw przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) teren 02 Kw:
 teren stanowi ulicê dojazdow¹ klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10,00 m, jak na rysunku planu
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona
b) teren 03 Kw:
 ci¹g pieszo  jezdny
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
8 m, jak na rysunku planu
 ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m
 nawierzchnia utwardzona
c) teren 04Kw, 05 Kw:
 ci¹gi piesze  jezdne
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
6m, jak na rysunku planu
 ci¹gi zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 10 m x 10 m, jak na rysunku planu
 nawierzchnia utwardzona
d) dla wszystkich terenów: dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej

Poz. 518

5. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do dzia³ek:
 w obrêbie terenu 1 MN  od ulicy dojazdowej 02
Kw oraz z ci¹gu pieszo  jezdnego 04 Kw
 w obrêbie terenu 2 MN  od ulicy dojazdowej 02
Kw oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 03 Kw
 w obrêbie terenu 3 MN  od ulicy dojazdowej 02
Kw, ci¹gu pieszo  jezdnego 03 Kw oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 05 Kw
b) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w obrêbie
terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN  zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum 2 mp/
mieszkanie na dzia³ce budowlanej (lub terenie
objêtym jedn¹ inwestycj¹).
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN  na terenie dzia³ek budowlanych
 dla terenu 01 Kw  do kanalizacji deszczowej w
tej ulicy a nastêpnie do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ
w separatorach substancji ropopochodnych
i podczyszczalnikach.
 dla terenu 02 Kw  do kanalizacji deszczowej w
tej ulicy a nastêpnie do studni ch³onnych lub do
odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych
i podczyszczalnikach.
 dla terenu 03 Kw, 05 Kw  powierzchniowo  do
kanalizacji deszczowej w ulicy 02 Kw.
 dla terenu 04 Kw powierzchniowo, do studni
ch³onnej usytuowanej w zatoczce do zawracania
na zakoñczeniu ci¹gu.
 na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do studni ch³onnych lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
b) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
wydzielonych terenów dla infrastruktury technicznej.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci (o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) w momencie zbywania
nieruchomoci w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
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symbolem 1 MN, 2 MN, 3 MN; 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN, 2 MN, 3
MN w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez
Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do
uchwa³y;
b) 0% dla pozosta³ych terenów.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo nr XVIII/99/91 z dnia 19
grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/57/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 70/2 we wsi Pêpowo, 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; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 70/2 we wsi Pêpowo, gmina
¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie  tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 3/I.12 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu
2. ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem.
3. ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê  zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych
b) maksymalny procent zabudowy: 30%
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o- 45o, maksymalna wysokoæ budynków
od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m,
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu
d) dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych
f) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
dzia³ki.

Dziennik Urzêdowy
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
a) teren oznaczony na rys. planu symbolem KW (ulica
dojazdowa o szer. min. 10 m) przeznacza siê na komunikacjê wewnêtrzn¹  szer. jak narys. planu przeznacza siê na komunikacjê wewnêtrzn¹
b) wjazd z drogi powiatowej poprzez drogê KW
c) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki, zabezpieczyæ
miejsca postojowe wg. wskaników: min. 2 mp/
mieszkanie
4. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) odprowadzanie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ.
c) Odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne
e) Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
f) podziemne linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadzaæ w odleg³oci 15 m od istniej¹cych
drzew pomników przyrody
g) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina
g) podziembe linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadziæ w odleg³oci 15 m od drzew pomników przyrody
5. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni.
2) Ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w
wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza 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 zmianê 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 na rysunku planu wymie-

nionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z
1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/80/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 1669 do 1672
po³o¿onych w miecie ¯ukowo, 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; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 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 1669 do 1672
po³o¿one w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo,
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.KP  tereny parkingów z zabudow¹ towarzysz¹c¹
zwi¹zan¹ z funkcj¹ wiod¹c¹.
2,3.UR  tereny us³ug rzemielniczych.
4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury,
modernizacji dróg oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego.
5.KXP  ci¹g pieszo  jezdny.
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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) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii /n obowi¹zujace do czasu skablowania,
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 miasta i wsi ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92 z dnia
11 czerwca 1992 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/802002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/23
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 1669 do 1672
Powierzchnia: 2,29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.KP  tereny parkingów z zabudow¹ towarzysz¹c¹
zwi¹zan¹ z funkcj¹ wiod¹c¹
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2,3.UR  tereny us³ug rzemielniczych
4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury,
modernizacji dróg oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego
5.KXP  ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1500 m2, max nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: do 3 kondygnacji
Pow. zabudowy: do 50% pow. dzia³ki
Kszta³towanie formy architektonicznej: forma architektoniczna indywidualna, przy u¿yciu materia³ów naturalnych (szk³o,stal,ceg³a,tynk itd), zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np.siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ dla budynków kubaturowych do 15 m
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 6m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 4.ZTT; 4m od linii rozgraniczaj¹cych teren 4.ZTT od obszarów kolejowych;
20 m od linii energetycznych w/n 110KV, 8m od linii
energetycznych s/n; min. 10m od krawêdzi jezdni drogi krajowej w terenie zabudowanym i 25m poza terenem zabudowanym
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: 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 technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
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 projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego
i istniej¹cych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drogami osiedlowymi, nie dopuszcza siê bezporednich
zjazdów z drogi krajowej Nr 20
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ciagu pieszo
 jezdnego 5.KXP  zmienna od 6,5 m do 16 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 4.ZTT  zmienna od 3 m do 28 m
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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 (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  powy¿ej 100 m od brzegu rzeki Raduni), 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 wykonaæ z jednoczesnym zabezpieczeniem stoków przed obsuniêciem
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 teren po³o¿ony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni (powy¿ej 100m od brzegów
wód powierzchniowych), wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku w zakresie okrelonym w Rozporz¹dzeniu Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.11.1994 r. zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dn. 3.09.1998
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 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 KP, UR)
 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 obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik
¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem ko-

lizji z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ s.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 s.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 wyklucza siê zabudowy i u¿ytkowania dzia³ki w strefie
uci¹¿liwoci od linii 110 kV; plany zagospodarowania
terenu pod wzglêdem kolizji z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ 110 kV uzgodniæ z ENERG¥ GKE S.A. Gdañsk
 zabrania siê lokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi i nie mniej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni;
W przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy równie¿
nastêpców prawnych w³aciciela terenu; Zarz¹dca
Drogi Krajowej Nr 20 nie bêdzie ponosi³ ¿adnych kosztów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwociami od drogi
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od krawêdzi jezdni
 zaleca siê dla terenu 1.KP pozostawienie rowu melioracyjnego jako otwartego
 dla terenu 1.KP wzd³u¿ granic terenu nale¿y wprowadziæ zieleñ izoluj¹co-maskuj¹c¹
 dla funkcji 1.KP, 3.UR tereny o spadku powy¿ej 10%
nale¿y wy³¹czyæ z zainwestowania

521
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Malbork
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie utworzenia nowego so³ectwa na terenie
gminy Malbork.
Na podstawie art. 5 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminy (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Malbork uchwala, co nastêpuje:
§1
Na podstawie wniosku mieszkañców tworzy siê nowe
so³ectwo na terenie gminy Malbork o nazwie:
So³ectwo Wielbark  obejmuj¹ce teren dzia³ania by³ego gospodarstwa rolnego Wielbark.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

522
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Malbork
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu gminy.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)  Rada Gminy Malbork uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy w brzmieniu stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 gminie nale¿y przez to rozumieæ Gminê Malbork,
 radzie nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Malbork,
 radnym nale¿y przez to rozumieæ radnego Gminy Malbork,
 wójcie nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Malbork.,
 Przewodnicz¹cym rady nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy Malbork,
 urzêdzie nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w Malborku,
 ustawie nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Traci moc uchwa³a Nr XV/79/96 Rady Gminy w Malborku z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1996 r. Nr 9, poz.
48 ze zm.).

ROZDZIA£ II
STRUKTURA GMINY

§4

1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze: so³ectwa
oraz osiedla.
2. Jednostki pomocnicze tworzone s¹ na podstawie
uchwa³y rady podjêtej:
1) z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami, które odbywaj¹ siê w nastêpuj¹cych
formach:
a) zebrañ wiejskich;
b) przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii
do projektu uchwa³y wy³o¿onego przez okres 30
dni w urzêdzie gminy.
2) z inicjatywy mieszkañców.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Idzikowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Malbork
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT GMINY MALBORK
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gmina Malbork jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.
2. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Malbork.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 101 km2.
4. Granice gminy zaznaczone s¹ na mapie pogl¹dowej
stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do statutu*.
4. Gmina mo¿e posiadaæ w³asny herb.
§2
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
3. Rada Gminy pos³uguje siê pieczêci¹ pod³u¿n¹ z napisem: Rada Gminy Malbork
§3
1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców,
w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych rodowisk
mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie M³odzie¿owej Rady
Gminy Malbork, maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada, powo³uj¹c organ wymieniony w ust. 2, nadaje
mu statut i okrela zasady jego dzia³ania.
§4
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§5

§6
1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzglêdnia siê przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
2. Granice so³ectw (osiedli),ich organizacjê, zakres i zasady dzia³ania okrelaj¹ odrêbne statuty.
3. Rada odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu (osiedlu) wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, któr¹
zarz¹dza, korzysta z niej oraz rozporz¹dza pochodz¹cymi z niej okrelonymi dochodami w zakresie i na
zasadach szczegó³owo okrelonych w statucie so³ectwa (osiedla).
4. Statuty poszczególnych so³ectw s¹ do wgl¹du mieszkañców w poszczególnych so³ectwach oraz w urzêdzie
gminy.
§7
1. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 sprawuje rada gminy przy pomocy wójta.
§8
1. W Gminie Malbork utworzono nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Cisy  w tym gospodarstwo rolne Cisy i gospodarstwo rolne OHZ Ka³dowo;
2) Grobelno;
3) Ka³dowo- Wie;
4) Kamienica;
5) Kamionka;
6) Kocieleczki  w tym gospodarstwo rolne Kocieleczki;
7) Kraniewo;
8) Lasowice Ma³e;
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9) Lasowice Wielkie;
10) Lasowice Wielkie  AGRO-LaWi;
11) Nowa Wie;
12) Stogi  w tym gospodarstwo rolne Stogi i gospodarstwo rolne Kapustowo;
13) Szawa³d;
14) Tragamin;
15) Pielica.
16) Wielbark;
2. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego, który okrela rodzaje i sposób u¿ytkowania gruntów.
ROZDZIA£ III
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§9
Zakres dzia³ania obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na
rzecz innych podmiotów.
§ 10
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 11
1. Gmina,w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej
mieszkañców, realizuje zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw
szczególnych oraz zadania przejête od administracji
rz¹dowej w drodze porozumienia.
2. Gmina mo¿e realizowaæ zadania z zakresu administracji publicznej powierzone przez samorz¹d powiatowy
i samorz¹d województwa na podstawie zawartych porozumieñ, po podjêciu przez organy stanowi¹ce stosownych uchwa³.
3. Zadania zlecone oraz przejête w drodze porozumienia
s¹ wykonywane przez gminê po zapewnieniu rodków
finansowych na ich realizacjê.
4. Zasady i terminy przekazywania rodków finansowych
na wykonanie zadañ zleconych oraz przejêtych w drodze porozumienia okrelaj¹:
1) ustawy powierzaj¹ce wykonywanie zadañ zleconych,
2) porozumienia zawarte z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej,
3) porozumienia zawarte z wlaciwymi organami jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 12
1. W celu wykonania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki
organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ
umowy z innymi podmiotami.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 2 do statutu.
§ 13
1. Rada gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela m.in. nazwê,
zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.

3. Zatrudnienie i zwolnienie kierowników tych jednostek
nale¿y do kompetencji wójta gminy.
§ 14
1. Realizacja zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania miêdzygminnego.
2. W celu wykonywania zadañ publicznych rada mo¿e
podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku komunalnego (miêdzygminnego).
3. Gmina mo¿e zawrzeæ porozumienie komunalne z inn¹
gmin¹ w celu powierzenia jednej z nich okrelonych
przez nie zadañ publicznych.
ROZDZIA£ IV
W£ADZE GMINY
§ 15
1. W³adza w gminie nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio (w g³osowaniu
powszechnym) lub za porednictwem organów gminy.
2. Rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym podejmowane s¹ poprzez wybory radnych i wójta oraz referendum, które jest obowi¹zkowe w sprawach samoopodatkowania siê mieszkañców na cele publiczne oraz
odwo³ania rady i wójta przed up³ywem kadencji.
3. Zasady i tryb przeprowadzania wymienionych w ust.
2 wyborów oraz referendum okrelaj¹ odrêbne ustawy.
§ 16
1. Organami gminy s¹ rada gminy oraz wójt gminy.
2. Organy gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
urzêdu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 17
1. Rada gminy zwana dalej rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.
2. Organem wykonawczym gminy jest wójt gminy, zwany dalej wójtem
§ 18
1. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
w g³osowaniu jawnym poprzez podniesienie rêki w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Tajne g³osowanie przeprowadza siê w przypadku, gdy
wynika to z ustawy.
§ 19
Rada okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz podstawowe kierunki dzia³ania gminy.
§ 20
1. Kadencja rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych.
§ 21
1. Rada gminy wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego w g³osowaniu
tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
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2. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego w ka¿dym czasie na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu rady bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu w g³osowaniu tajnym.
3. Wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego sk³adany jest na najbli¿szej sesji i mo¿e
byæ rozpatrywany na nstêpnej sesji po jego zg³oszeniu.
§ 22
Przewodnicz¹cy rady zwo³uje sesje rady, prowadzi jej
obrady, reprezentuje radê na zewn¹trz, koordynuje wspó³pracê rady z wójtem, przyjmuje skargi na pracê radnych,
komisji i wójta oraz przedstawia je radzie.
§ 23
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
2. Przewodnicz¹cy rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê
w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku przez wójta lub
grupê radnych, stanowi¹c¹ co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
3. Sesje rady s¹ jawne.
4. Rada mo¿e postanowiæ o wy³¹czeniu jawnoci obrad
tylko w przypadkach okrelonych w odrêbnych ustawach.
§ 24
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje wójtowi, komisjom rady oraz grupie radnych w sk³adzie co najmniej
piêciu osób.
§ 25
Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia
zosta³ szczegó³owo okrelony w regulaminie rady, stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do statutu.
§ 26
1. Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y:
1) uchwalenie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie oraz odwo³ywanie, na wniosek wójta
skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz powo³ywanie i odwo³ywanie sekretarza
gminy,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz przyjmowanie uchwa³y w sprawie udzielania lub nieudzielania wójtowi
absolutorium z tego tytu³u.
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
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9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres kompetencji wójta,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,
b) emitowanie obligacji oraz okrelanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalanie maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielonych przez wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelenie wysokoci sumy, do której wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji publicznej, o których mowa w
art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
§ 27
Wewnêtrznymi organami pomocniczymi rady o charakterze opiniodawczym i kontrolnym s¹ komisje rady.
§ 28
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) komisja rewizyjna,
b) komisja rozwoju gospodarczego,
c) komisja spraw spo³ecznych.
2. Rada mo¿e powo³aæ komisjê doran¹, powierzaj¹c jej
wykonanie cile okrelonego zadania.
3. Liczbê cz³onków komisji, ich sk³ad osobowy oraz szczegó³owy zakres dzia³ania rada okrela w odrêbnej
uchwale.
§ 29
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
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1) opiniowanie uchwa³ rady oraz sprawowanie kontroli
nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji i obywateli,
4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
w sprawach dzia³alnoci rady i s³u¿b komunalnych
w zakresie kompetencji komisji,
5) kontrola dzia³alnoci urzêdu gminy oraz jednostek
podporz¹dkowanych w wybranym zakresie.
2. Do zadañ komisji rewizyjnej nale¿y kontrola dzia³alnoci wójta i podporz¹dkowanych mu jednostek. Rada
mo¿e zleciæ komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doranym.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy
i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi.
4. Tryb i zasady dzia³ania komisji rewizyjnej okrela za³¹cznik nr 4 do statutu.
§ 30
Komisje podlegaj¹ radzie gminy, której przedk³adaj¹
plany pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.
§ 31
1. Radni zobowi¹zani s¹ do:
1) utrzymania sta³ej ³¹cznoci z mieszkañcami oraz
przyjmowania od nich do rozpatrzenia przez w³aciwe organy gminy postulatów i wniosków,
2) wspó³dzia³ania z jednostkami pomocniczymi gminy
(so³ectwami) oraz informowania mieszkañców o poczynaniach w³adz samorz¹dowych.
3) brania udzia³u w pracach rady i jej organów oraz tych
instytucji samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
2. Radny, którego osobicie dotyczy rozstrzygniêcie w
danej sprawie z zakresu dzia³ania gminy, powinien
powstrzymaæ siê od udzia³u w pracach rady i jej organów w tej sprawie.
§ 32
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug w³asnego
wyboru lub organizowaæ zespo³y do opracowywania
spraw i przygotowywania wniosków oraz projektów
uchwa³.
§ 33
Poza obowi¹zkami i uprawnieniami okrelonymi w
ustawie radny mo¿e:
 domagaæ siê wniesienia pod obrady rady spraw wynikaj¹cych z postulatów i wniosków wyborców,
 podejmowaæ dzia³ania i sk³adaæ wnioski w organach
i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
 ¿¹daæ pomocy wójta i urzêdu w sprawach wynikaj¹cych z dzia³alnoci radnego, a w szczególnoci informacji o planach i realizacji zadañ bud¿etowo 
gospodarczych, wydanych rozstrzygniêciach i decyzjach dotycz¹cych mieszkañców, a tak¿e okazania
dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu urzêdu, je¿eli prawo tego nie zabrania.
§ 34
Za udzia³ w pracach rady przys³uguje radnemu dieta
w/g zasad okrelonych w odrêbnej uchwale rady.

§ 35
1. Dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona przez radnych
podlega ograniczeniom wynikaj¹cym z ustawy.
2. Radny nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Gminy Malbork oraz pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i jego
zastêpcy.
3. Nawi¹zanie z radnym stosunku pracy w Urzêdzie Gminy Malbork jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
4. Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 36
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 37
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego.
§ 38
Radni korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
§ 39
1. Obs³ugê techniczno-organizacyjn¹ rady, komisji oraz
radnych zapewnia wójt.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy
rady i jej organów zawiera regulamin rady gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszego statutu.
§ 40
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt, wybierany
przez mieszkañców w wyborach bezporednich, których tryb i zasady okrela odrêbna ustawa
2. Kadencja wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji rady i up³ywa z dniem up³ywu jej kadencji.
3. Po up³ywie kadencji wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta.
§ 41
1. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje swojego zastêpcê.
2. Zastêpca wójta jest pracownikiem samorz¹dowym, a
jego status pracowniczy okrelaj¹ odpowiednie przepisy prawa pracy dotycz¹ce stosunku pracy na
podstawie powo³ania.
3. Po up³ywie kadencji wójta jego zastêpca pe³ni swoj¹
funkcjê do czasu objêcia objêcia obowi¹zków przez
nowo powo³anego zastêpcê wójta.
§ 42
Funkcji wójta i jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ organu wykonawczego innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w Radzie Gminy Malbork,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a i sentaora.
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§ 43

§ 49

Objêcie obowi¹zków przez wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia lubowania o treci okreslonej w ustawie. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Wójt wykonuje czynnoci pracodawcy, okrelone w
przepisach prawa pracy w stosunku do zastêpcy wójta,
sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych posiadaj¹cych i nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz pozosta³ych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdzie.

§ 44
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) okrelanie sposobu wykonania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
7) wykonywanie zadañ zleconych oraz przyjêtych w
drodze porozumienia od administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du tereytorialnego,
8) przedk³adanie radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej gminy,
9) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
10) wspó³dzia³anie w interesie gminy z instytucjami dzia³aj¹cymi na jej terenie,
11) udzielanie upowa¿nienia kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
12) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
13) opracowywanie planów operacyjnych ochrony
przed powodzi¹ oraz og³aszanie i odwo³ywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
§ 45
1. Je¿eli w inny sposób nie mo¿na usun¹æ bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia ludzi lub dla mienia, wójt mo¿e
zarz¹dziæ ewakuacjê z obszarów bezporednio zagro¿onych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 46
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i reprezentuje
j¹ na zewn¹trz.
§ 47
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy
Malbork, którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu okresla
regulamin organizacyjny, wprowadzony przez wójta w
drodze zarz¹dzenia.
§ 48
1. Zastêpca wójta wykonuje zadania powierzone mu przez
wójta.
2. W razie nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez
wójta obowi¹zków, zastêpca sprawuje funkcjê wójta.

§ 50
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w urzêdzie gminy oraz jednostkach administracyjnych gminy s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na
podstawie:
a) wyboru -wójt
b) powo³ania  zastêpca wójta, sekretarz i skarbnik,
c) mianowania -kierownik Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
d) umowy o pracê -pozostali pracownicy.
3. Dyrektorzy gminnych placówek owiatowych s¹ pracownikami samorz¹dowymi, zatrudnionymi na podstawie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, którym zgodnie z obowiazuj¹cymi przepisami powierzono przedmiotowe funkcje.
§ 51
Organem w³aciwym do wykonywania wobec wójta
w imieniu rady czynnoci z zakresu prawa pracy z wy³¹czeniem spraw dotycz¹cych wynagrodzenia jest przewodnicz¹cy rady, upowa¿niony odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 52
Przed podjêciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie powo³ania i mianowania sk³ada pisemne lubowanie o treci okrelonej w ustawie z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
§ 53
Wójt jako kierownik urzêdu upowa¿niony jest do zlecania pracownikowi samorz¹dowemu mianowanemu
czasowego wykonywania innej pracy ni¿ okrelona w
akcie mianowania, przeniesienia go czasowo do pracy w
innej miejscowoci, a w razie utraty przez pracownika
zdolnoci do pracy na zajmowanym stanowisku mo¿e
przenieæ go na inne stanowisko.
§ 54
1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu
oraz organizuje pracê urzêdu i prowadzi sprawy gminy powierzone przez wójta w zakresie ustalonym w
odrêbnym upowa¿nieniu.
2. Skarbnik wykonuje funkcje g³ównego ksiêgowego bud¿etu.
3. Szczegó³owe zasady podzia³u zadañ i kompetencji
pomiêdzy kierownictwem urzêdu okrela wójt w regulaminie organizacyjnym.
§ 55
1. Odwo³anie wójta przed up³ywem kadencji mo¿e nastapiæ wy³¹cznie w drodze referendum z zastrze¿eniem
przepisu art. 96 ust. 2 ustawy.
2. Uchwa³a rady w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania
wójta.
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3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny okrelone w ust. 2 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od daty podjêcia uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y wymienionej w ust. 3 rada
zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie nieudzielenia absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ wójta, a nastêpnie przeprowadza g³osowanie imienne, podejmuj¹c uchwa³ê bewzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
§ 56
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny innej
ni¿ nieudzielenie mu absolutoriumjedynie na wniosek
co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, po up³ywie
14 dni od dnia jego z³o¿enia.
2. Wniosek wymieniony w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega
zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
3. Przedmiotow¹ uchwa³ê rada podejmuje wiêkszoci¹
co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu, w g³osowaniu
imiennym.
4. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, kolejny wniosek mo¿e byæ
zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy
od poprzedniego g³osowania.
ROZDZIA£ V
MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 57
1. Mieniem gminy jest w³asnoæ i inne nale¿¹ce do gminy prawa maj¹tkowe oraz mienie gminnych osób prawnych.
2. Mienie okrelone w ust. 1 stanowi mienie komunalne
w rozumieniu przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 58
Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gminy.
§ 59
1. Gmina prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie uchwalonego przez radê bud¿etu.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok bud¿etowy.
3. Bud¿et winien byæ uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Procedurê uchwalania bud¿etu w zakresie przekraczaj¹cym przepisy odrêbnych ustaw, lecz w zgodnoci z
nimi, uchwala rada.
5. Projekt bud¿etu przygotowuje wójt z zachowaniem zasad okrelonych w odrêbnej ustawie oraz w uchwale
rady w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy.
6. Projekt bud¿etu jest przedk³adany radzie w terminie do
dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³any do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
7. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez radê, jednak nie
póniej ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest przed³o¿ony radzie
projekt bud¿etu.

8. Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekraczaæ jego dochodów.
§ 60
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Uchwa³a bud¿etowa, sprawozdanie z wykonania bud¿etu oraz informacje o za³o¿eniach bud¿etu i kierunkach polityki spo³ecznej oraz gospodarczej podlegaj¹
publikacji w trybie okrelonym dla aktów prawa miejscowego.
3. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoborów, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody.
§ 61
1. Uchwa³y rady i zarz¹dzenia wójta dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których
zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
2. Uchwa³y rady wymienione w ust. 1 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ glosów w obecnoci co najmniej
po³owy jej ustawowego sk³adu.
§ 62
1. Wykonanie bud¿etu opiniuje komisja rewizyjna i wystêpuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium wójtowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 63
Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium
i inne uchwa³y objête zakresem nadzoru w terminie 7 dni
od daty ich podjêcia.
§ 64
Owiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹dzania mieniem sk³ada wójt lub upowa¿niony przez niego zastêpca wójta samodzielnie albo wspólnie z inn¹ upowa¿nion¹ przez wójta osob¹, a gdy wi¹¿e siê to z powstaniem zobowi¹zañ pieniê¿nych niezbêdna jest kontrasygnata skarbnika.
§ 65
1. Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okreslone w odrêbnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody uzyskane z zachowaniem zasad okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych.
ROZDZIA£ VI
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ
OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY,
KOMISJI I WÓJTA
§ 66
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protokóly z sesji,
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2.
3.
4.

5.
6.

2) protokó³y z posiedzeñ komisji rady,
3) rejestr i uchwa³y rady,
4) rejestr, wnioski i opinie komisji rady,
5) rejestr, interpelacje i wnioski radnych,
6) odpowiedzi wójta na w/w wnioski i interpelacje radnych,
7) rejestr i zarz¹dzenia wójta.
Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi.
Realiacja uprawnieñ wymienionych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy Malbork i w asycie wyznaczonego przez wójta pracownika samorz¹dowego.
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek, odpisów i wyci¹gów, a przepisy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
uprawnienia okrelone w ust. 1-5 nie maj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez radê lub komisjê uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci w sytuacjach okrelonych
odrêbnymi ustawami,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego,
3) w sprawach, w których jawnoæ jest wy³¹czona na
podstawie odrêbnych ustaw.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 67

2. Rada uchwala i zmienia statut zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym w obecnoci co najmniej
pow³owy ustawowego sk³adu rady.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 8 marca
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Malbork
WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Malborku
2. Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w
Malborku,
3. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku,
4. Gimnazjum Gminne w Malborku,
5. Szko³a Podstawowa w Lasowicach Wielkich,
6. Szko³a Podstawowa w Nowej Wsi.
Zal¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Malbork
REGULAMIN RADY GMINY
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okrela tryb dzia³ania rady gminy zwanej
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dalej rad¹ oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowanie uchwa³ przez radê.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach a tak¿e za porednictwem komisji i radnych oraz zarz¹du jako organu wykonawczego.
2. Zarz¹d i komisje rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
II. Sesje rady
§3
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego rady lub upowa¿nionego przez niego wiceprzewodnicz¹cego.
2. Sesje zwo³ywane s¹ w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
§4
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy zwo³uje
przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów (art.
20 ust. 2 u.s.t.).
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodnicz¹cego rady
najstaraszy wiekiem radny-senior.
3. Porz¹dek obrad pierwszej sesji powinien obejmowaæ
nastêpuj¹ce sprawy:
a) z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych,
b) wybór przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
rady,
c) z³o¿enie lubowania przez nowo wybranego wójta,
d) poinformowanie rady o stanie bud¿etu oraz o innych
wa¿nych sprawach dla gminy.
§5
1. Podczas sesji rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji.
2. Sesja rady odbywa siê zwyczajowo podczas jednego
posiedzenia. Je¿eli zachodzi koniecznoæ kontynuacji
obrad rozpatrywanie spraw mo¿e byæ prze³o¿one na
nastêpne posiedzenie.
3. Posiedzenie nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 3-5 godzin.
Po tym czasie ka¿dy mo¿e zg³osiæ wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienia dalszego ci¹gu sesji na
inny termin.
§6
1. Rada odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do
wykonywania swych zadañ jednak nie rzadziej ni¿ raz
na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planach
pracy rady oraz nie przewidziane w planie pracy a zwo³ane przez przewodnicz¹cego z zachowaniem zasad
okrelonych w § 9
3. Plan pracy przygotowuje przewodnicz¹cy rady przy
wspó³udziale przewodnicz¹cych sta³ych komisji
i przedstawia go radzie do zaakceptowania na ostatniej sesji w roku.
4. Rada mo¿e w ci¹gu roku dokonaæ zmian i uzupe³nieñ
w rocznym planie pracy.
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§7
1. Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ywane
bez wzglêdu na plan pracy rady przez przewodnicz¹cego na wniosek wójta lub grupy radnych stanowi¹cej
co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, w ci¹gu 7
dni od daty z³o¿enia wniosku.

przewodnicz¹cy rady mo¿e zarz¹dziæ wybór sekretarza obrad.
2. Wyboru sekretarza obrad dokonuje rada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
3. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protoko³u obrad, a
tak¿e wykonuje inne czynnoci zlecone przez przewodnicz¹cego rady.

III. Przygotowanie sesji

§ 15

§8

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y otwieram sesjê Rady Gminy
Malbork.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza quorum,
a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

1. Projekt porz¹dku obrad, miejsce, termin oraz godziny
rozpoczêcia sesji ustala przewodnicz¹cy rady w porozumieniu z wójtem gminy.
2. Przygotowanie materia³ów na sesjê rady jak równie¿
obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ zapewnia wójt przy
pomocy urzêdu gminy.
§9
1. O sesji zwyczajnej rady zawiadamia siê jej cz³onków
pisemnie co najmniej na 7 dni przed trminem
2. O sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu,planów spo³eczno  gospodarczych oraz rozpatrzenia sprawozdañ
z ich wykonania, zawiadamia siê cz³onków rady, co najmniej na 14 dni przed terminem.
3. W zawiadomieniu o sesji podaje siê: miejsce, dzieñ,
godzinê rozpoczêcia posiedzenia oraz proponowany
porz¹dek obrad.
4. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza siê projekty uchwa³ oraz inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z
porz¹dkiem obrad.
5. Zawiadomienie o sesji powinno byæ podane do wiadomoci publicznej.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust. 1, 2, rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowe terminy.
Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego lub komisjê tylko na pocz¹tku, przed przyjêciem porz¹dku obrad.
§ 10
Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady, w uzgodnieniu z wójtem ustala szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych
na sesjê.
§ 11
W lokalu, w którym odbywa siê posiedzenie, nale¿y
zapewniæ miejsca dla cz³onków rady, a tak¿e dobre miejsca dla publicznoci.
IV. Zasady obradowania
§ 12
Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, jawnoæ sesji lub jej
czêæ zostaj¹ wy³¹czone i rada obraduje przy drzwiach
zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone do udzia³u w
myl § 10, mog¹ byæ obecne na sesji.
§ 13
Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy rady, a w razie jego nieobecnoci (lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach) zastêpca
przewodnicz¹cego.
§ 14
1. W celu zapewnienia sprawniejszego przebiegu sesji

§ 16
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, wójt lub jego
zastêpca na pocz¹tku sesji, a uchwa³ê w tej sprawie
podejmuje siê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3. Po wykonaniu czynnoci wskazanych w pkt 1 i 2 rada,
w g³osowaniu jawnym przyjmuje porz¹dek obrad sesji.
§ 17
W porz¹dku obrad ka¿dej zwyczajnej sesji rady przewiduje siê:
a) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji, z którego treci¹ radni mieli mo¿liwoæ zapoznaæ siê radni w biurze rady,
b) zg³aszanie przez radnych interpelacji i wniosków,
c) sprawozdanie wójta z wykonania uchwa³ rady,
d) krótk¹ informacjê przewodnicz¹cego o dzia³aniach
podejmowanych do obecnej sesji,
§ 18
1. Interpelacje i wnioski sk³ada siê w istotnych sprawach
wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny one byæ
sformu³owane jasno i zwiêle.
2. Odpowiedzi na interpelacje udziela: przewodnicz¹cy
rady, przewodnicz¹cy merytorycznych komisji, wójt lub
jego zastêpcy b¹d wyznaczony przez wójta pracownik urzêdu.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym.
4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane równie¿ na pimie na
rêce przewodnicz¹cego rady w czasie sesji lub miêdzy
sesjami. Odpowied na pisemn¹ interpelacjê radnego
winna byæ udzielona równie¿ w ci¹gu 14 dni.
5. Stanowisko pracy d/s obs³ugi rady i zarz¹du prowadzi
ewidencjê zg³aszanych interpelacji i wniosków oraz
czuwa nad ich terminowym za³atwieniem.
6. Na wniosek radnego rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
7. Radny mo¿e na sesji kierowaæ zapytania pod adresem
przedstawicieli rady w wojewódzkim sejmiku samorz¹dowym.
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§ 19

§ 24

Sprawozdanie z wykonania uchwa³ sk³ada wójt lub
upowa¿niona przez niego osoba.

1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci po uprzednim uzyskaniu zgody rady.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji

§ 20
1. Przynajmniej raz na kwarta³ na sesji, sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci sk³adaj¹:
a) wójt lub wyznaczona przez niego osoba,
b) Przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony cz³onek  z
pracy komisji.

§ 25

1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê
nad ka¿dym z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy mo¿e
dokonaæ za zgod¹ rady zmian w kolejnoci poszczególnych punktów porz¹dku obrad.

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿e zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, ¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych;
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokole.

§ 22

§ 26

1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.
2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pieniu wyranie odbiega od tematu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodnicz¹cy mo¿e przywo³aæ go do rzeczy, a po dwukrotnym przywo³aniu odebraæ mu g³os.
3. Je¿eli sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego
w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy przywo³uje
radnego do porz¹dku a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c jednoczenie
odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza rady zaproszonych na sesjê oraz do publicznoci.

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy koñczy sesjê s³owami zamykam sesjê Rady Gminy Malbork.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust 2 dotyczy tak¿e sesji, które objê³o
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
4. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez przewodnicz¹cego
rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej sesji.

§ 23

1. Z ka¿dego posiedzenia rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia,
2) nazwisko przewodnicz¹cego obrad oraz protokolanta,
3) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenia przemówieñ i dyskusji
oraz tekst zg³oszonych i przyjêtych wniosków,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
za, przeciw i wstrzymujê siê,
8) czas trwania sesji,
9) podpis przewodnicz¹cego oraz osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2. Do protoko³u do³¹cza siê:
 listê obecnoci radnych oraz osób obligowanych na
posiedzenie z urzêdu,
 listê goci zaproszonych,
 listê podjêtych przez radê uchwa³,
 pisemne usprawiedliwienie nieobecnych na sesji
radnych, oraz osób delegowanych na posiedzenie z
urzêdu,
 inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego
w trakcie obrad.
3. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnym w biurze rady

§ 21

1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu na sesji wed³ug
kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
a) stwierdzenie quorum,
b) wycofanie okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,
d) zamkniêcie listy mówców,
e) ustalenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
f) tajnego g³osowania,
g) przeliczenia g³osów,
h) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach,
i) zg³oszenia auto poprawki do projektu uchwa³y lub
wycofania projektu,
j) przestrzeganie regulaminu obrad,
k) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie posiedzenia.
3. Wnioski o charakterze formalnym przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie.
4. Poza kolejnoci¹ zg³oszeñ przewodnicz¹cy udziela g³osu:
a) wójtowi,
b) radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wyjanienia w¹tpliwoci w rozwa¿anej sprawie.

§ 27
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zamkniêciu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
§ 28
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oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.
4. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u w przerwie miêdzy sesjami jednak nie póniej
ni¿ na najbli¿szej sesji.
5. O uwzglêdnieniu poprawek i uzupe³nieñ decyduje przewodnicz¹cy rady po uprzednim wys³uchaniu protokolanta.
6. Radny, którego wnioski nie zosta³y uwzglêdnione mo¿e
przed³o¿yæ je po sesji.
7. O przyjêciu lub odrzuceniu wniosku decyduje rada w
g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
8. Protoko³y numeruje siê cyframi arabskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
V. Tryb g³osowania
§ 29
1. G³osowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.
2. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie rady.

sta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ
i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy i zarz¹dza wybory:
§ 34
Uchwa³y rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów oddanych w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, chyba, ¿e inny tryb ich podejmowania przewiduj¹ przepisy o samorz¹dzie terytorialnym.
VI. Uchwa³y rady

§ 30

§ 35

1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw w
g³osowaniu jawnym rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego obrad.
3. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad przy pomocy swoich zastêpców i ewentualnie
wskazanych przez siebie radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w
drodze uchwa³.
2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które mog¹ byæ
odnotowane w protokole z sesji.

§ 31
1. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana na sesji sporód radnych.
2. W g³osowaniu radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ rady, przy czym ka¿dorazowo
rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie
przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym
komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
odczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z sesji rady.
6. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw
g³osowanie tajne powtarza siê.
§ 32
W przypadku, gdy rada postanowi o podjêciu uchwa³y w trybie g³osowania imiennego, przepisy § 31 stosuje
siê odpowiednio. Na kartach do g³osowania umieszcza
siê nazwisko i imiê radnego.
§ 33
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzy-

§ 36
1. Uchwa³y rady powinny byæ zredagowane w sposób
czytelny i zawieraæ przede wszystkim:
a) datê i tytu³ oraz numer kolejny,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwa³y oraz organów sprawuj¹cych nadzór nad
ich realizacj¹,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y, ewentualny czas jej
obowi¹zywania.
2. W uchwa³ach podaje siê numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi), rok
podjêcia uchwa³y.
3. Projekty uchwa³ rady przygotowane przez zarz¹d opiniuj¹ w³aciwe komisje rady. Opinie komisji s¹ odczytywane na sesji rady przez przewodnicz¹cego danej
komisji.
4. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej
przez komisjê, grupê radnych wójt wyra¿a swoje stanowisko do projektu uchwa³y.
Opiniê wójta do projektu uchwa³y przedstawia na sesji
on sam lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 37
Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy, prowadz¹cy sesjê.
§ 38
1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonowane s¹ w rejestrze
uchwa³ i przechowywane wraz z protoko³ami z sesji w
biurze rady.
2. Odpisy uchwa³ (kopie) przekazywane s¹ wójtowi do
realizacji.
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§ 39

1. Wójt przedk³ada wojewodzie uchwa³y rady w ci¹gu 7
dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³ê bud¿etow¹ oraz uchwa³ê o udzielenie b¹d
nie udzielenie absolutorium zarz¹dowi, wójt jest zobowi¹zany przed³o¿yæ Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
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swojej funkcji przez okres d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c,
rada wyznacza do jej pe³nienia jednego z zastêpców
przewodnicz¹cego.
3. Przewodnicz¹cy odpowiada przed rad¹ w zakresie pe³nienia swojej funkcji i jest ze swojej pracy przed rad¹
systematycznie rozliczany.
IX. Obs³uga rady

VII. Radni

§ 44

§ 40

1. Obs³ugê rady, komisji i radnych zapewnia urz¹d gminy, a bezporedni¹ obs³ugê organizacyjno  techniczn¹, biuro rady.
2. Wójt, razem z przewodnicz¹cym rady, ustalaj¹ zakres,
zasady i sposób obs³ugi rady, komisji oraz radnych.

1. Radni winni pe³niæ dy¿ury w swoich okrêgach wyborczych w terminach i miejscach podanych do wiadomoci wyborców.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
mieszkañcami gminy przez:
 informowanie mieszkañców o stanie gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ rady,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg
mieszkañców gminy
3. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
4. Radny powinien w razie niemo¿noci uczestniczenia
w sesji, posiedzeniu komisji, powiadomiæ (o ile to mo¿liwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecnoci, odpowiednio przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
5. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbytej sesji rady lub
posiedzenia komisji powinien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 41
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, rada mo¿e
powo³aæ komisjê lub zespó³ dla szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu rady.
3. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w
ust. 1 rada powinna wys³uchaæ radnego.
4. Uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci po³owy sk³adu rady.
§ 42

X. Wspólne sesje rad gmin
§ 45
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z inn¹ rad¹ (innymi radami).
2. Wspólna sesja jest zwo³ywana przede wszystkim dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystoci.
3. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ delegacje zainteresowanych
rad.
4. Zawiadomienie o sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy rad.
§ 46
1. Wspólna sesja jest prowadzona gdy uczestniczy w niej
co najmniej po³owa radnych z ka¿dej rady gminy.
2. W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego
obrad wspólnej sesji.
3. Uchwa³y wspólnej sesji zapadaj¹ w drodze odrêbnego g³osowania radnych z ka¿dej rady.
4. Uchwa³y oraz protoko³y z obrad podpisuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad.
5. Do wspólnej sesji maj¹ zastosowanie ogólne terminy
i tryb przygotowywania, zwo³ywania i przebiegu sesji.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Malbork
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY MALBORK
§1
Komisja rewizyjna zwana dalej komisj¹ jest organem
rady gminy powo³anym do przeprowadzenia kontroli
dzia³alnoci wójta oraz podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
§2

Podstaw¹ do udzielenia radnemu, przez pracodawcê,
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.
25 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania
danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ podpisane przez przewodnicz¹cego rady.

Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
terytorialnym, statutu Gminy Malbork oraz niniejszego
regulaminu.

VIII. Przewodnicz¹cy rady

Komisja podlega wy³¹cznie radzie gminy i dzia³a w jej
imieniu.

§ 43

§4

1. Przewodnicz¹cy rady reprezentuje radê na zewn¹trz
oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku gdy przewodnicz¹cy nie mo¿e pe³niæ

Komisja podejmuje kontrolê na zlecenie rady gminy,
która okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz
termin jej przeprowadzenia.

§3
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§5
1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przedstawia radzie do akceptacji na pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
3. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§6
1. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje, o których mowa w art. 19
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Do kierowania prac¹ komisji rada gminy wybiera przewodnicz¹cego.
3. Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
3) sk³ada radzie sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
§7
Cz³onkowie komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania regulaminu komisji,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.
§8
1. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji w miarê potrzeby.
2. Przewodnicz¹cy komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ komisjê na pisemny wniosek 1/4 liczby cz³onków komisji.
3. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ radni oraz
inne osoby zaproszone na posiedzenie.
4. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa ogólnego sk³adu komisji.
6. Uchwa³y podejmowane przez komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej potowy ogólnej liczby cz³onków komisji.
7. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie komisji.
§9
1. Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii lub wniosku
i s¹ przedk³adane radzie.
2. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swojej pracy na posiedzeniu rady gminy.
§ 10
Komisja wspó³pracuje z innymi komisjami rady oraz
organizacjami spo³eczno-gospodarczymi dzia³aj¹cymi na
terenie gminy.
§ 11
1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania komisji s¹ kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ wójta oraz podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:
 gospodarki finansowo-ekonomicznej,
 gospodarki mieniem komunalnym,
 przestrzegania i realizacji postanowieñ statutu gminy, uchwa³ rady gminy oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnêtrznej,
 realizacja bie¿¹cych zadañ gminy.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy
i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 12
Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
a) legalnoci (badania zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami
rady gminy),
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci (badanie czy powierzone obowi¹zki s¹
wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny).
§ 13
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia wójta o zamiarze
przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
§ 14
Kontrolê mo¿e przeprowadziæ wy³oniony z cz³onków
komisji zespól kontrolny licz¹cy nie mniej ni¿ 3-ch cz³onków.
§ 15
Zespó³ kontrolny (komisja) uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczenia oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,
5) przyjmowanie owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 16
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
 przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
 przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego (komisji) nie mo¿e
naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej
porz¹dku pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 17
Zadaniem zespo³u kontrolnego (komisji) jest:
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie ewentualnych nieprawid³owoci i uchybieñ
oraz skutków i przyczyn ich powstania jak równie¿ osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wskazywanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
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§ 18

1. Z przebiegu kontroli zespó³ (komisja) sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje kierownik
jednostki kontrolowanej, drugi  przewodnicz¹cy rady
gminy, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji.
§ 19
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na
przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a
przedmiotem kontroli.
§ 20
Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz
wójta wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci
i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób
odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 25

Obs³ugê techniczno  biurow¹ prowadzi urz¹d gminy.
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UCHWA£A Nr V/36/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia op³at za usuwanie pojazdów z dróg
oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strze¿onym.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
98, poz. 602 z pó¿n. zm.) Rada powiatu, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za usuwanie pojazdów z dróg oraz
ich parkowanie wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kwidzyñskiego.

§ 21

§3

Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ komisjê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.
W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ uzasadnienie przyczyny ich nie wykonania i propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 22
Odst¹pienie od wykonania wniosków komisji dotycz¹cych wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialnoci wobec osób winnych, mo¿e nast¹piæ za zgod¹
komisji.
§ 23
W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, komisja przekazuje sprawê organom cigania i w miarê potrzeby zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki kontrolowanej.
§ 24
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia radzie
gminy w formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
 jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Godzik
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 27 stycznia 2003 r.
STAWKI OP£AT
1. Za usuwanie pojazdów.
1.1.Za³adunek i roz³adunek pojazd:
1) za pojazd jednoladowy 5,00 z³,
2) za pojazd o masie w³asnej do 1600 kg 20,00 z³,
3) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 1600 kg do
i nie przekraczaj¹cej 3500kg 30,00 z³,
4) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 3500 kg
200,00 z³.
1.2.Przewóz.
I. W granicach miasta Kwidzyna:
1) za pojazd jednoladowy 25,00 z³,
2) za pojazd o masie w³asnej do 1600 kg 50,00 z³,
3) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 1600 kg do
i nie przekraczaj¹cej 3500 kg 80,00 z³,
4) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 3500 kg 90,00 z³.
II. Poza granicami miasta Kwidzyna
1) za pojazd jednoladowy 2,00 z³./km,
2) za pojazd o masie w³asnej do 1600 kg 2,50 z³./km,
3) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 1600 kg do
i nie przekraczaj¹cej 3500 kg 2,80 z³/km,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 3500 kg 8,00 z³/
km.
2. Op³aty za parkowanie (stawka za 1 dobê):
1) za pojazd jednoladowy 2,00 z³,
2) za pojazd o masie w³asnej do 1600 kg 7,00 z³,
3) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 1600 kg do i nie
przekraczaj¹cej 3500kg 8,00 z³,
4) za pojazd o masie w³asnej powy¿ej 3500 kg 24, 00 z³.
Us³ugi wymienione w punkcie 1 wiadczone w godzinach od 22;00 do 8;00 oraz w niedzielê i dni wi¹teczne podwy¿sza siê o 50%.
Ceny zawieraj¹ 22% podatek VAT.

524
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 3 lutego 2003 r.
pomiêdzy
Gmin¹ Gdynia reprezentowan¹ przez:
1. Prezydenta Miasta Gdyni  Wojciecha Szczurka
a Gmin¹ Rumia reprezentowan¹ przez:
1. Burmistrza Miasta  El¿bietê Rogala- Koñczak

§4
Gmina Rumia zobowi¹zuje siê do zap³aty odsetek ustawowych za ka¿dy dzieñ zw³oki w uregulowaniu nale¿noci wynikaj¹cych z treci tego porozumienia
§5
Porozumienie zawarte jest na czas okrelony od dnia 1
stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. z mo¿liwoci¹
jego przed³u¿enia na rok nastêpny.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci zachowania formy pisemnej.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§9

w sprawie wspólnego wykonywania niektórych zadañ
wynikaj¹cych z realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Na podstawie Uchwa³y Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin¹ Gdynia w sprawie
wspólnego wykonywania niektórych zadañ wynikaj¹cych
z realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi strony ustalaj¹, co nastêpuje:

Burmistrz Miasta Rumi
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak
Skarbnik Miasta
P. Gailitis

Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent
Miasta Gdyni
W. Szczurek
Skarbnik Miasta
A. Goldmann

§1
Prezydent Miasta Gdyni, pocz¹wszy od dnia 1 stycznia
2002 r. zobowi¹¿e Izbê Wytrzewieñ w Gdyni do przyjmowania nietrzewych osób dowiezionych przez Policjê,
Stra¿ Miejsk¹ lub Pogotowie Ratunkowe z terenu Rumi
oraz do zapewnienia obs³ugi i sprawowania opieki nad
ww. pacjentami zgodnie z postanowieniami 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 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzewoci, organizacji izb wytrzewieñ i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania op³at zwi¹zanych z doprowadzeniem i pobytem w
izbie wytrzewieñ (Dz. U. z 1996 r. Nr 129, poz. 611).
§2
1. Gmina Rumi ponosiæ bêdzie koszty zwi¹zane z pobytem w Izbie Wytrzewieñ w Gdyni mieszkañców Rumi
i bezdomnych dowiezionych z terenu Rumi w wysokoci 125 z³ (s³ownie: sto dwadziecia piêæ z³) od osoby.
2. Nale¿noæ bêdzie p³atna raz na kwarta³, w terminie do
14 dni po przed³o¿eniu rachunku wraz z wykazem osób
przyjêtych do wytrzewienia, na konto Gminy Gdynia
 Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia nr 14401026 114000-36009.
§3
Gmina Gdynia zobowi¹zuje siê przeznaczyæ otrzyman¹ kwotê na utrzymanie Izby Wytrzewieñ w Gdyni.

525
UCHWA£A Nr V/27/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. Nr 9 poz. 84
z 2002 r., zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w
Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg. za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg. za³¹cznika nr 2 do
niniejszej uchwa³y;
3) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg. za³¹cznika nr 3
do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
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§3

§2
1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy s³u¿¹ce do dowozu dzieci do szkó³ oraz do akcji
ratowniczej.
2. Stawkê podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton wiadcz¹cych us³ugi w zakresie przemys³u
drzewnego obni¿a siê o 20%.
3. Podatek od rodków transportowych bêdzie pobierany przez Urz¹d Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/27/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 25 lutego 2003 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od
do
3,5
5,5 w³¹cznie

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane do 1995 r.
wyprodukowane po 1995 r.
616.80
570,00

powy¿ej 5,5

9 w³¹cznie

720,00

670,00

powy¿ej 9

poni¿ej 12

800,00

750,00

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/27/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 25 lutego 2003 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub uznanym
zawieszenia osi jezdnych
za równowa¿ne
Dwie osie

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12

18

960,00

960,00

18

25

1.210,00

1.210,00

25

31

1.260,00

1.260,00

1.300,00

1.680,00

1.400,00

1.500,00

1.600,00

2.207,00

31
Trzy osie
12

40

40

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/27/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 25 lutego 2003 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub uznanym
zawieszenia osi jezdnych
za równowa¿ne
Jedna o

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12

18

350,00

400,00

18

25

400,00

400,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 525, 526, 527, 528

 1622 

25

450,00

500,00

Dwie osie
12

28

550,00

550,00

28

33

700,00

890,00

33

38

800,00

1.118,00

1.000,00

1.472,00

38
Trzy osie
12

38

38

700,00

830,00

950,00

1.110,00

526
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UCHWA£A Nr 31/IV/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 26 lutego 2003 r.

UCHWA£A Nr VI/40/2003
Rady Gminy Starogard Gd.
z dnia 27 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 17/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze Gminy Linia.

w sprawie pobierania op³at administracyjnych za wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z
2002 r. Nr 200, poz. 1683) 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.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Dz. U. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984) Rady Gminy
Linia uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 29 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) Rada Gminy Starogard Gd. uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci
50,- z³ za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§1

§3

§ 2 uchwa³y Nr 17/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze Gminy Linia otrzymuje brzmienie:
§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki i ich czêci oraz grunty wykorzystywane na cele prowadzenia dzia³alnoci bibliotecznej, owiatowej, udzielania wiadczeñ zdrowotnych oraz w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej.
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

§ 3 uchwa³y Nr 17/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze Gminy Linia otrzymuje brzmienie:
§ 3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci ruroci¹gi wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowle i budynki
lub ich czêci bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczaniem cieków.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

528
UCHWA£A Nr VI/47/2003
Rady Gminy w Starogardzie Gd.
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. ze zm.) Rada
Gminy w Starogardzie Gd. uchwala:
§1
1. Na terenie gminy Starogard Gd. zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki, budowle i urz¹dzenia zwi¹zane bezporednio z procesem poboru i uzdatniania wody oraz zajête pod nie grunty,
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b) budowle i grunty pod budowlami s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków,
c) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej oraz zajête pod nie grunty,
d) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania kultury oraz zajête pod nie grunty,
e) drogi i ulice wokó³ osiedli mieszkaniowych,
f) grunty przeznaczone pod rezerwê budowlan¹ na budownictwo mieszkaniowe i przemys³owo-us³ugowe,
g) cmentarze nie bêd¹ce w³asnoci¹ zwi¹zków wyznaniowych.

6. Informacja o lasach (IL) stanowi¹ca za³¹cznik Nr 6 do
uchwa³y*.

§2

530

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogard Gd.

UCHWA£A Nr IV/31/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

529
UCHWA£A Nr IV/30/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych
do wymiaru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
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 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. . 84 ze zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z
dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy w Malborku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy dotycz¹cych podmiotów
i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku: od nieruchomoci, rolnego i lenego.
1. Deklaracja na podatek od nieruchomoci (DN) stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych (IN) stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
3. Deklaracja na podatek rolny (DR) stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 3 do uchwa³y*.
4. Informacja o gruntach (IR) stanowi¹ca za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y*.
5. Deklaracja na podatek leny (DL) stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 5 do uchwa³y*.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w sprawie podatku od posiadania psów Nr II/12/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9. poz. 84 ze zm.) Rada Gminy w Malborku
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê § 3. uchwa³y Nr II/12/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r., który otrzymuje brzmienie: Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do 31 marca roku
podatkowego, a w przypadku nabycia psa w ci¹gu roku,
w terminie 14 dni od chwili jego nabycia w wysokoci
pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesiêcy w których nie istnia³ obowi¹zek podatkowy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

531
UCHWA£A Nr IV/32/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci op³aty targowej na rok 2003 Nr II/14/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15, art. 16 i art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lo-
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kalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9. poz. 84 ze zm.) Rada
Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê § 2. uchwa³y Nr II/14/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. poprzez dodanie punktu 3. w brzmieniu: Ustala
siê wynagrodzenie inkasentów w wysokoci 20% zainkasowanej op³aty targowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

532
UCHWA£A Nr IV/33/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomoci Nr II/10/2002 z dnia 12 grudnia
2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9. poz. 84 ze zm.)
Rada Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchyla siê w ca³oci § 2 uchwa³y Nr II/10/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r. dotycz¹cy ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomoci  okrelony w za³¹czniku nr 1 do tej uchwa³y
2. Uchyla siê w ca³oci § 3. uchwa³y Nr II/10/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r. dotycz¹cy zwolnienia od podatku
od nieruchomoci mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoæ Gminy Malbork, bêd¹cego w zarz¹dzie
gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

533
UCHWA£A Nr IV/34/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/11/2002 Rady Gminy
w Malborku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek
oraz zwolnieñ w podatku od rodków transportowych
na terenie gminy.
§1
Paragraf drugi Uchwa³y Nr II/11/2002 Rady Gminy
Malbork z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek oraz
zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na terenie gminy otrzymuje nowe brzmienie:
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
poza przypadkami okrelonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych rodki transportowe przeznaczone na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z ratownictwem przeciwpo¿arowym.
§2
Punkt 2 oraz 4 litera b za³¹cznika Nr 1 do Uchwa³y
Rady Gminy Malbork Nr II/11/2002 z dnia 12 grudnia
2002 r.w sprawie stawek oraz zwolnieñ w podatku od
rodków transportowych otrzymuje nowe brzmienie:
 Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o masie
ca³kowitej równej i wy¿szej
ni¿ 12 ton  2.124,00 z³.
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w artykule 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 36 ton  2.207,00 z³.
§3
Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na terenie gminy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski

534
UCHWA£A Nr IV/35/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
od osób fizycznych oraz podatku rolnego, lenego i od
nieruchomoci od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. . 84 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
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Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:

chomociami (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.)
, w zwi¹zku z art. 140 Kodeksu Cywilnego Rady Gminy
Malbork uchwala, co nastêpuje:

§1

Nabywanie nieruchomoci na rzecz Gminy Malbork od
osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci Rady Gminy mo¿e nast¹piæ na
podstawie zarz¹dzenia Wójta Gminy Malbork, który okrela formê nabycia (odp³atnie lub nieodp³atnie).

1. Ustala siê pobór w drodze inkasa nale¿noci pieniê¿nych w formie ³¹cznego zobowi¹zania od osób fizycznych oraz podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci od osób fizycznych.
2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów so³ectw.
§2
Ustala siê stawki procentowe wynagrodzeñ poszczególnych so³tysów za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci od kwot zainkasowanych przez so³tysów w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. So³tys wsi Cisy  6,5%.
2. So³tys wsi Ka³dowo Wie  6,5%.
3. So³tys wsi Grobelno  5,0%.
4. So³tys wsi Kamionka  7,0%.
5. So³tys wsi Kamienica  7,0%.
6. So³tys wsi Kocieleczki  4,5%.
7. So³tys wsi Kraniewo  4,5%.
8. So³tys wsi Lasowice Ma³e  6,5%.
9. So³tys wsi Lasowice Wielkie  4,5%.
10. So³tys wsi Lasowice Agro-LaWi  7,0%.
11. So³tys wsi Nowa Wie  5,0%.
12. So³tys wsi Pielica  6,5%.
13. So³tys wsi Szawa³d  7,0%.
14. So³tys wsi Stogi  4,5%.
15. So³tys wsi Tragamin  4,5%.
16. So³tys wsi Wielbark ZR  7,0%.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/114/97 Rady Gminy w Malborku z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych oraz
podatku od nieruchomoci od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

535
UCHWA£A IV/36/2003
Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) , art. 13 ust. 1,
art. 34 ust. 6, art. 37, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

§1

§2
1. Zbywanie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Malbork w formie: sprzeda¿y zamiany, oddawania w u¿ytkowanie wieczyste, oddawanie w trwa³y
zarz¹d, wnoszenie jako wk³ady niepieniê¿ne (aporty)
do spó³ek, mo¿e nast¹piæ na podstawie zarz¹dzenia
Wójta Gminy Malbork, je¿eli zbycie nie koliduje z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie zgodnoci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zamieszcza siê w formie klauzuli na oryginale zarz¹dzenia Wójta.
2. Na oryginale uchwa³y zamieszcza siê równie¿ w sytuacji opisanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami klauzulê,
¿e nieruchomoæ nie mo¿e byæ zbyta jako odrêbna nieruchomoæ.
3. Klauzule, o których mowa wy¿ej wymagaj¹ wczeniejszego zasiêgniêcia opinii merytorycznych pracowników
Urzêdu Gminy.
§3
W granicach upowa¿nienia do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ, Wójtowi Gminy Malbork przys³uguje
prawo do obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Malbork, ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Stwierdzenie zgodnoci uchwa³y z zakresem upowa¿nienia umieszcza siê w formie pisemnej klauzuli na oryginale uchwa³y.
§4
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Malbork do wydzier¿awiania lub wynajmowania nieruchomoci stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Malbork na czas do 10-ciu lat.
2. W umowach, o których mowa w punkcie 1 nale¿y
umieszczaæ odpowiednie postanowienia umo¿liwiaj¹ce aktualizacje czynszów lub terminów dzier¿awnych.
3. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu
nieruchomoci sprzedawane na rzecz osoby, która
dzier¿awi nieruchomoæ na podstawie umowy zawartej na 10 lat, je¿eli nieruchomoæ ta zosta³a zabudowana na podstawie zezwolenia na budowê.
§5
1. W przypadku zap³aty ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, Wójt Gminy mo¿e udzieliæ bonifikaty w wysokoci 30% od ceny ustalonej zgodnie z
art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami,
gdy nieruchomoæ sprzedawana jest jako lokal mieszkalny.
2. W przypadku roz³o¿enia ceny sprzedawanej nieruchomoci, o której mowa w ust. 1 ustawy na raty, bonifikata mo¿e byæ udzielona w wysokoci 10%,.
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3. Przy roz³o¿eniu ceny sprzedawanej nieruchomoci na
raty d³u¿ej ni¿ na 10 lat niesp³acona czêæ ceny podlega oprocentowaniu w wysokoci 15% w stosunku rocznym p³atnym w dniu 31 marca ka¿dego roku kalendarzowego.
4. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 3 wynosi 10%
w stosunku rocznym gdy okres sp³aty wynosi nie d³u¿ej ni¿ 5 lat.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Malbork.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Malbork do sk³adania
Radzie Gminy Malbork w okresach pó³rocznych, pisemnych sprawozdañ z realizacji uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski
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