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UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka w obszarze obejmuj¹cym dzia³kê nr 358/2 po³o¿on¹ w obrêbie geodezyjnym
Lêdowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zm. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Ustka uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r., og³oszony w Dz. U. Woj. S³upskiego Nr 38 poz. 210 z 30 listopada 1994 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
a) przeznacza siê czêci dzia³ki nr 358/2 obrêb Lêdowo
gmina Ustka, o ³¹cznej powierzchni 5,68 ha (w tym:
0,84 ha terenów zabudowy przemys³owej i innej,
3,16 ha pastwisk V i VI klasy oraz 1,68 ha terenów
zadrzewionych) na funkcjê mieszkalno-letniskow¹
przeznaczon¹ dotychczas w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla
funkcji produkcji rolnej,
b) zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w czêci obszaru objêtego opracowaniem z
u¿ytkowania rolnego na nierolniczy. Przeznacza siê
na cele nierolnicze i nielene czêæ powierzchni objêtej opracowaniem  tj. 3,16 ha u¿ytków zielonych
oraz 1,68 ha gruntów zadrzewionych pochodzenia
mineralnego; w tym: PsV  1,15 ha; PsVI  2,01 ha;
grunty zadrzewione IV  0,21; grunty zadrzewione V
 1,47 na glebach pochodzenia mineralnego dla funkcji mieszkalno-letniskowej.
2. Ustala siê rysunek przedmiotowej zmiany planu za³¹cznikiem do uchwa³y, który staje siê jej integraln¹ czêci¹. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w oznaczeniach rysunku planu dla obszaru objêtego zmian¹.

Rozdzia³ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
§2
1. Ustala siê funkcjê mieszkalno-letniskow¹ przeznaczeniem podstawowym obszaru objêtego zmian¹ planu.
2. Definiuje siê pojecie funkcji mieszkalno-letniskowej.
Pod pojêciem funkcja mieszkalno-letniskowa rozumie
siê funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zan¹ z czynnym i biernym
wypoczynkiem osób realizuj¹cych funkcjê mieszkaniow¹. Ponad to dopuszcza siê mo¿liwoæ wiadczenia
us³ug w zakresie tworzenia bazy pobytowej dla tzw.
pasantów korzystaj¹cych z w³aciwoci rekreacyjnych
miejsca i okolic.
3. W obszarze przeznaczenia podstawowego dopuszcza
siê, ponad to, lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej;
b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do prawid³owego dzia³ania b¹d eksploatacji obiektów przeznaczenia podstawowego;
c) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pasach drogowych.
Rozdzia³ III
Zasady ogólne zagospodarowania terenów
bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§3
1. Dokonaæ ekspertyzy geofizycznej potwierdzaj¹cej mo¿liwoæ wprowadzenia nowoustalonej funkcji przeznaczenia podstawowego w obszarze wskazanym rysunkiem planu. W przypadku negatywnych ocen dokonaæ
wymiany gruntu do wartoci okrelonych w przeprowadzonych ekspertyzach.
2. Ustala siê obowi¹zek rekultywacji terenu w obszarze
wykazanym rysunkiem planu. Bezwzglêdnie usun¹æ pozosta³oci po zlikwidowanej oczyszczalni cieków oraz
niekontrolowane wysypisko odpadów komunalno  budowlanych uwalniaj¹c teren dla nowej funkcji.
3. Ukszta³towaæ powierzchniê ziemi w nawi¹zaniu do otoczenia stabilizuj¹c rzêdne terenu w dostosowaniu do
nowej funkcji oraz uk³adu komunikacyjnego. Chroniæ
w miarê mo¿liwoci istniej¹cy drzewostan
4. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod
warunkiem ¿e odleg³oæ linii nowopoprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, ¿e
powierzchnia ¿adnego z obszarów z podstawowym
przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿
15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
5. Zakaz budowy obiektów tymczasowych.
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Rozdzia³ IV
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§4
Ustala siê ¿e funkcja przeznaczenia podstawowego,
sposób jej realizacji w obszarze objêtym opracowaniem
jak i zagospodarowania terenu realizuj¹cego tê funkcjê
nie spowoduje przekroczenia normatywnych parametrów
jakoci rodowiska m.in. w zakresie ha³asu, promieniowania niejonizuj¹cego, emisji zanieczyszczeñ oraz wibracji.
Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§5
1. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê nale¿y zrealizowaæ z istniej¹cej gminnej sieci wodoci¹gowej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹. Dozwala siê na
zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej po uzyskaniu stosownych zgód i warunków
okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego t¹ sieci¹.
2. Ustalenia w zakresie odprowadzenie cieków i wód
opadowych:
a) dozwala siê usuwanie nieczystoci p³ynnych tymczasowo do indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych lub do indywidualnego systemu rozs¹czania powierzchniowego,
b) ustala siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do
centralnego, gminnego systemu oczyszczania cieków, po zrealizowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego
systemu miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego,
c) odprowadzenie cieków deszczowych na tereny zielone w obrêbie granic w³asnych dzia³ek.
3. Ustalenia w zakresie odpadów sta³ych:
a) wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektywnego postêpowania z odpadami komunalnymi. Ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów
sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na
wysypisko komunalne w miejscowoci Bierkowo,
(gmina miejska S³upsk), zgodnie z porozumieniem
komunalnym zawartym pomiêdzy miastem S³upsk
a gmin¹ Ustka, podpisanym w dniu 3 lipca 2000 r.
oraz Uchwa³¹ Rady Gminy Ustka nr IV/33/2000 r. z
dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wspó³dzia³ania
gminy Ustka z gmin¹ miejsk¹ S³upsk w zakresie utrzymywania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych.
4. Ustalenia w zakresie gospodarki cieplnej:
a) ustala siê ogrzewanie projektowanej zabudowy poprzez lokalne kot³ownie, wbudowane w zabudowê
funkcji przeznaczenia podstawowego, na paliwo ekologiczne: olej opa³owy lekki, gaz propan-butan, energiê elektryczn¹ lub gaz ziemny po wykonaniu gazyfikacji.
5. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:
a) zasilanie elektroenergetyczne nale¿y zrealizowaæ z
istniej¹cej napowietrznej linii redniego napiêcia
przebiegaj¹cej przez teren opracowania na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ elektroenergetyczn¹.

6. Ustalenia w zakresie komunikacji:
a) obs³ugê komunikacj¹ rozwi¹zaæ w oparciu o istniej¹ce oraz nowoprojektowane drogi lokalne i dojazdowe na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie wzrostu
wartoci i obrotu nieruchomoci¹
§6
Zmienia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym opracowaniem. Ustala siê funkcjê mieszkalno-letniskow¹ g³ówn¹ funkcj¹ terenu. Ustala
siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu nieruchomoci¹.
Rozdzia³ VII
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów
§7
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ró¿ne sposoby u¿ytkowania zgodnie z rysunkiem
planu
MN  Projektowana zabudowa mieszkalno-letniskowa.
Obszar przekszta³ceñ zdegradowanej przestrzeni po relokowanej funkcji specjalnej. Uwolniæ przestrzeñ dla nowoustalonej funkcji przeznaczenia podstawowego. Wykonaæ pe³n¹ inwentaryzacjê pozosta³oci uzbrojenia nad
i pod ziemnego pozosta³ego po funkcji specjalnej. Dokonaæ ekspertyzy geofizycznej potwierdzaj¹cej mo¿liwoæ
wprowadzenia nowoustalonej funkcji przeznaczenia podstawowego w obszarze wskazanym rysunkiem planu.
W przypadku negatywnych ocen dokonaæ wymiany gruntu do wartoci okrelonych w przeprowadzonych ekspertyzach.
Parametry zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej:
a) zabudowa maksymalnie 2  kondygnacyjna, z poddaszem u¿ytkowym,
b) dopuszcza siê podpiwniczenie,
c) dach stromy, dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy lub mansardowy. Dopuszczalne pochylenia po³aci dachu w przedziale: 200  600. Rzêdna najwy¿szego elementu pokrycia dachu  maksymalnie
12 m nad poziom terenu w miejscu lokalizacji,
d) poziom parteru maksymalnie 30 cm nad przyleg³ym
terenem,
e) powierzchnia zabudowy trwa³ej dzia³ki maksymalnie 30% powierzchni dzia³ki,
f) zachowaæ bezwzglêdnie 60% powierzchni dzia³ki powierzchni¹ ekologicznie czynn¹.
Pozosta³e ustalenia dla terenów:
a) preferowane podzia³y geodezyjne ustalone rysunkiem planu,
b) powierzchnie utwardzone na terenie posesji (np.
podjazd samochodowy, dojcie do domu i inne w
zale¿noci od sposobu zagospodarowania) wykonaæ z drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniaj¹cy penetracjê wód opadowych w grunt w miejscu opadu. Maksymalna
powierzchnia utwardzeñ  25% powierzchni dzia³ki.
Pozosta³a czêæ terenu, wolna od zabudowy, czynna biologicznie,
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c) na dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy
wraz z niezbêdn¹ iloci¹ miejsc parkingowych).
KX  Rezerwa dla pasa ci¹gu pieszego o charakterze
rekreacyjnym. Szerokoæ pasa w L.R  5 m. Dozwala siê
wykorzystanie pasa dla techniczno  gospodarczej obs³ugi zaplecza dzia³ek.
KL  Rezerwa dla pasów drogowych dróg lokalnych
ustalonych obowi¹zuj¹cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka. Szerokoæ
pasa zgodnie z ustaleniami w/w planu, w L.R 15 m.
KD  Rezerwa dla pasów drogowych dróg dojazdowych. Szerokoæ pasa w L.R 10 m.
Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe
§8
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
a) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
b) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Trac¹ moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94
z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. U. Woj. S³upskiego Nr 38,
poz. 210 z 30 listopada 1994 r.) w zakresie dotycz¹cym
przedmiotowej zmiany tego¿ planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorki

601
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla dzia³ki nr 33/8
w miejscowoci Zaleskie gmina Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; ze zm. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Do Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ustka zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38, poz. 210 z dnia
30 listopada 1994 r.) wprowadza siê zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿e fragment terenu, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki
nr 33/8 po³o¿onej w miejscowoci Zaleskie, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie na funkcjê
roln¹, przeznacza siê na funkcjê us³ugow¹ i produkcji
rzemielniczej, funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oraz funkcjê komunikacji i infrastruktury.
2. Dla ustalonego w planie przeznaczenia terenu wprowadza siê obowi¹zek:
1) zachowania istniej¹cego zadrzewienia i pojedynczych drzew w wieku powy¿ej 30 lat, z dopuszczeniem niezbêdnych zabiegów pielêgnacyjnych,
2) zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej zmianê stosunków wodnych,
3) rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
3. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem UR-P:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ugowej i produkcyjnej rzemielniczej wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹,
2) eksploatacja instalacji zwi¹zanych z przeznaczeniem
terenu, o którym mowa w pkt 1), nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoci rodowiska
poza granicami terenu,
3) podzia³ terenu: niedopuszczalny, planem zagospodarowania nale¿y obj¹æ ca³oci terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) ogrodzenie terenu: w formie ogrodzenia jednorodnego dla ca³ego terenu; dopuszcza siê mo¿liwoæ
realizacji ogrodzenia pe³nego w tym równie¿ od strony terenów publicznych i nie reguluje siê wysokoci ogrodzenia,
5) miejsca parkingowe: wy³¹cznie w granicach w³asnej
dzia³ki w iloci stanowisk postojowych zabezpieczaj¹cych potrzeby u¿ytkowe (min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug),
6) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem
pozwolenia na budowê, obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni w oparciu o inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej, obejmuj¹cy:
 tereny zieleni o minimalnym udziale w powierzchni terenu UR-P: 20%,
 zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ granic dzia³ki, w tym drzewa koroniaste w minimalnej iloci: 5 sztuk/100 mb,
 pas zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 10 m po³o¿ony na granicy z terenem MN,
7) zabudowa terenu, wynikaj¹ca z przeznaczenia, o którym mowa w pkt 1) na nastêpuj¹cych warunkach:
 typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zwartym,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maks. intensywnoæ zabudowy: powierzchnia zabudowana nie powinna przekraczaæ 40% powierzchni terenu UR-P,
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 architektura: zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, pozbawiona elementów dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, w stosunku do lokalnych tradycji budowlanych i charaktery miejscowego krajobrazu,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ównego
(od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy
budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
10,0 m,
 kszta³t dachu zalecany: dach symetryczny dwu  lub
wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych.
4. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  towarzysz¹ce us³ugi
nieuci¹¿liwe,
2) realizacja przeznaczenia ustalonego w planie, uzale¿niona jest od spe³nienia wymogów, o których
mowa w ust. 3 pkt 2),
3) podzia³ terenu: dopuszczalny, ustala siê min. powierzchniê dzia³ki budowlanej 800 m2,
4) ogrodzenia od strony dróg publicznych: jednorodne dla ca³ego terenu,
5) miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w
iloci 1 miejsce postojowe/1mieszkanie, oraz min. 2
miejsca postojowe/100 m2pow. u¿ytkowej us³ug,
6) minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki budowlanej: 40%
7) minimalna iloæ drzew koroniastych wzd³u¿ granicy
dzia³ki od strony dróg publicznych: 1 drzewo/10 mb,
8) zabudowa terenu, wynikaj¹ca z przeznaczenia, o którym mowa w pkt 1) na nastêpuj¹cych warunkach:
 maks. intensywnoæ zabudowy: powierzchnia zabudowana nie powinna przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu
architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu kulturowego,
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca w formie
zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ówne-
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go (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy
budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
7,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych o
k¹cie pochylenia dachu 15  50 stopni,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka lub inny materia³ dachówkopodobny,
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej:
naturalne materia³y budowlane- ceg³¹, drewno, tynk,
kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do lokalnych tradycji budowlanych.
5. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem K:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren komunikacji,
 przeznaczenie dopuszczalne  infrastruktura techniczna nie zwi¹zana z funkcj¹ komunikacyjn¹
2) ustalenia szczegó³owe dla drogi K:
 projektowany pas drogi dojazdowej klasy D1/1,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 5,0 m,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
 dopuszczalne zjazdy,
 droga mo¿e mieæ formê ulicy i chodnika wydzielonego krawê¿nikiem lub ci¹gu pieszo  jezdnego
bez wydzieleñ krawê¿nikami.
6. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
1) obs³uga komunikacyjna projektowanych terenów z
drogi K-ZW1/2 w oparciu o istniej¹cy zjazd, wspólny dla dzia³ki nr 33/8 i dzia³ki s¹siedniej nr 29/22,
2) dojazd do dzia³ek zapewniony drogami dojazdowymi K i K-Dw1/1
3) ustalenia szczegó³owe dla drogi K-ZW1/2:
 istniej¹ca droga wojewódzka nr 203 (Koszalin 
Dar³owo  Ustka), droga zbiorcza klasy Z1/2,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 15,0 m,
 odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej 8 m,
 lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury
technicznej dopuszcza siê na warunkach okrelonych ka¿dorazowo przez zarz¹dcê drogi,
 obowi¹zuj¹ ograniczenia korzystania ze zjazdu,
zgodnie z pkt 1),
4) ustalenia szczegó³owe dla drogi K-Dw/1/1:
 istniej¹ca droga dojazdowa wewnêtrzna klasy D1/1,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 5,0 m,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
 dopuszczalne zjazdy.
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7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego,
na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków do gruntu i wód powierzchniowych,
3) odprowadzenie cieków  do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
4) dopuszczalne indywidualne systemy zagospodarowania cieków wy³¹cznie przy braku mo¿liwoci pod³¹czenia do systemów zbiorczych,
5) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych (uk³adu drogowego, parkingów, placów) w sposób zorganizowany do publicznego systemu kanalizacji deszczowej lub zrzutem w sposób
i miejscu, dla którego uzyskano pozwolenie wodno
 prawne; przed odprowadzeniem wody opadowe
winny byæ oczyszczane w stopniu, okrelonym przepisami szczegó³owymi,
6) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z po³aci dachowych i nieutwardzonych nawierzchni powierzchniowo do gruntu na teren w³asnej dzia³ki,
7) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne,
8) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki
grzejne,
9) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
10) zaopatrzenie w gaz:
 z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
11) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo,
12) czasowe gromadzenie odpadów przed wywiezieniem (w tym odpadów poprodukcyjnych) w granicach w³asnej dzia³ki, w sposób zgodny z okrelonymi przepisami szczegó³owymi,
13) ewentualne kolizje z istniej¹cymi sieciami infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z
jej gestorami,
14) w pasie terenu K przebiega istniej¹cy kabel telekomunikacyjny dalekosiê¿ny.
8. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem R:
1) przeznaczenie terenu  teren rolny,
2) obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenów rolnych w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) pas zieli izolacyjnej.
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§3

Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne klasy III pochodzenia mineralnego o powierzchni
1,0947 ha.
§4
Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozumieæ funkcjê ustalon¹ w palnie dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi; przeznaczenie jest zamiennie okrelane jako u¿ytkowanie lub wykorzystanie
terenu; tereny mog¹ byæ w ca³oci wykorzystane
na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym
lub czêciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, przeznaczenie dopuszczalnie
nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego,
2) zabudowie  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na
budowê,
3) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹%
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich budynków sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu ca³kowitej powierzchni terenu,
4) budynku g³ównym  nale¿y przez to rozmieæ budynek przeznaczony do wykonania g³ównych funkcji
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym dla danego terenu (np. budynek mieszkalny na terenach zabudowy mieszkaniowej; budynek produkcyjny, handlowy, us³ugowy na terenach
us³ug),
5) budynku towarzysz¹cym  nale¿y przez to rozmieæ
budynek przeznaczony do wykonania funkcji s³u¿¹cych do obs³ugi przeznaczenia podstawowego lub
dopuszczalnego dla danego terenu (np. gara¿, budynek gospodarczy na terenach zabudowy mieszkaniowej; budynek magazynowy, budynek infrastruktury technicznej, socjalnej, administracyjnej na
terenach us³ug),
6) zespole zabudowy o jednolitym charakterze  nale¿y przez to rozmieæ zespó³ budynków, dla którego
obwi¹zuje spójny charakter kszta³towania zabudowy, a w szczególnoci jednorodny:
 sposób kszta³towania bry³, budynków i proporcji
wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych (coko³u, fasady, dachu),
 charakter dachów (w tym kierunek kalenicy, k¹t
pochylenia i materia³ pokrycia dachu),
 charakter stosowanego detalu architektonicznego (np. zadaszeñ okapów, s³upów, zastrza³ów, rur
spustowych, kominów itp.).
§5
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w
momencie zbywania nieruchomoci przez obcego w³aciciela.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wy-
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dania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2. wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
2) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku raz w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
planu traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Ustka Nr IV/26/1994 z dnia 4 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38, poz. 210 z dnia 30 listopada 1994 r.)

2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5,6.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej publicznej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych
7,8.EEt  tereny stacji transformatorowych
9.KD  drogi dojazdowe
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§8

§3

§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

602
UCHWA£A Nr III/33/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 151/6-7, 151/9-11,
czêæ dzia³ek: 151/12, 152/13, 152/19 po³o¿onych we
wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (T.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 151/6-7, 151/
9-11, czêæ dzia³ek 151/12, 152/13, 152/19 po³o¿one we
wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 9) 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.MNe,Ue,H  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
i handlu

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y III/33/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
2/314-03-02/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
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Nr dz. 151/6-7, 151/9-11, cz. 151/12, 152/13, 152/19
Powierzchnia: 3,6 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe,Ue,H  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
i handlu
2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5,6.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej publicznej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych
7,8.EEt  tereny stacji transformatorowych
9.KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 700 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 4 m, 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 9.KD, 3.MNe
 nieprzekraczalne linie zabudowy 4m od linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej z pokryciem dachu i wykoñczeniem elewacji jak dla funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km
od ujcia do jeziora
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

6.

7.
8.

9.

10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ ³¹cz¹c¹ szosê Miszewo 
Rêbiechowo i drogê gminn¹ Banino  Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 9.KD  10 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dla terenów 2,3,4.MNe dopuszcza siê lokalizacjê
us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych zwi¹zanych z
funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aciciela
lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.).
Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci
 dla terenu 1.MNe,Ue,H dopuszcza siê lokalizacjê
us³ug nieuci¹¿liwych z zakresu: a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej), b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc
konsumpcyjnych), c) us³ugi rzemielnicze (do 50
m2 pow. u¿ytkowej) z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów, zak³adów stolarskich i lusarskich, d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200 m2 pow. u¿ytkowej), e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50
miejsc noclegowych). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y
ograniczyæ do granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
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 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe,Ue,H; MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 113  Zbiornik ¯ukowski; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;
w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii
energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 w przypadku pozyskania terenu dla gromadzenia wód
opadowych poza granicami planu teren 6.ZP,W mo¿na
przeznaczyæ na funkcjê zabudowy mieszkaniowej, jak
dla funkcji 2.MNe
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
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UCHWA£A Nr III/34/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 155/5 po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 155/5
po³o¿onej we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 12) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy ro-

zumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym
6,7.EEt  tereny stacji transformatorowych
8,9.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi
10,11.KD  drogi dojazdowe
12.KX  ci¹g pieszy
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) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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Poz. 603
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y III/34/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO

1. KARTA TERENU
1/314-03-02/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 155/5
Powierzchnia: 3,0 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym
6,7.EEt  tereny stacji transformatorowych
8,9.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi
10,11.KD  drogi dojazdowe
12.KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m od
linii rozgraniczaj¹cych tereny 8,9.ZTT, 10,11.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy: 4m od linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczo-
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nych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km
od ujcia do jeziora
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
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ ³¹cz¹c¹ szosê Miszewo 
Rêbiechowo i drogê gminn¹ Banino  Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 10,11.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 8,9.ZTT  6 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
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 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 113  Zbiornik ¯ukowski; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ 110 kV uzgodniæ z ENERG¥ GKE S.A. Gdañsk
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;
w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii
energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 w przypadku pozyskania terenu dla gromadzenia wód
opadowych poza granicami planu teren 5.ZP,W mo¿na
przeznaczyæ na funkcjê zabudowy mieszkaniowej, jak
dla funkcji 3.MNe
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UCHWA£A Nr III/36/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 177/4, 177/5
i czêci dzia³ek nr: 177/7, 188/5 po³o¿onych we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 177/4, 177/5
i czêci dzia³ek nr 177/7, 188/5 po³o¿one we wsi Banino,
gm.¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 9) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
6.KD  istniej¹ca droga dojazdowa do modernizacji
7.KD  projektowane drogi dojazdowe
8.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
9.EEt  tereny stacji transformatorowych
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
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§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 III/36/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/8
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 177/4, 177/5, cz. 177/7, cz. 188/5
Powierzchnia: 4,70 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
6.KD  istniej¹ca droga dojazdowa do modernizacji
7.KD  projektowane drogi dojazdowe
8.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
9.EEt  tereny stacji transformatorowych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m od
linii rozgraniczaj¹cych tereny 6.KD, 7.KD, 8.KXP
 nieprzekraczalne linie zabudowy 10m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 1.MNe, 4.MNe tj. od terenów lenych
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu. Spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie elewacji jak dla
zabudowy mieszkaniowej.
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY

6.

7.
8.

9.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3
km od ujcia do jeziora
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
do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej i istniej¹cej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ lokaln¹ relacji Rêbiechowo  Miszewo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 6.KD  zmienna od 6 m do 26 m; 7.KD  10
m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo
 jezdnego 8.KXP  5 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej). Obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Nr O-V-7726/1/93 z dn. 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê
¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 604, 605
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10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad
drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw
wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu stref ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 i 200 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik
¯ukowski. Obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
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UCHWA£A Nr III/37/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 181 po³o¿onej we
wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 181 po³o¿on¹ we wsi Banino, gm.¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y III/37/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO

1. KARTA TERENU
3/314-03-02/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 181
Powierzchnia: 0,38 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420; kalenica prostopad³a do ulicy
dojazdowej
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zmienna od 4 m do 9 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.ZTT
 nieprzekraczalne linie zabudowy 4 m od linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego za³o¿enia
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km
od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czy-

6.

7.
8.

9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

stych 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
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej i drogi lokalnej relacji Banino  Przodkowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  zmienna od 3 m do 9 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe/U, 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych z
zakresu:
a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej),
b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych),
c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej)
z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów, zak³adów stolarskich i lusarskich,
d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200 m2 pow. u¿ytkowej),
e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc
noclegowych). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
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na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ
lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe/U)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. i 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 n.n. i s.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
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UCHWA£A Nr III/38/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 350/1, 350/2 po³o¿onych we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

ren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
4.KXP  ci¹g pieszo-jezdny
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.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

§1

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y III/38/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 350/1, 350/2
po³o¿one we wsi Banino, gm.¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami od 1 do 4) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê te-
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 350/1, 350/2
Powierzchnia: 1,56 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
3. ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
4. KXP  ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1500 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dachy: dwuspadowe, kalenice równoleg³e do osi ci¹gów pieszo  jezdnych, pokrycie dachówk¹, dachy z
okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 1,2 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy:
zmienna od 9 m do 12 m od linii rozgraniczaj¹cych
tereny 4.KXP; 8 m od linii energetycznych s/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê towarzysz¹c¹, spadek, pokrycie dachu i wykoñczenie elewacji jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina, przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwa
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ci¹gów pieszo  jezdnych
w powi¹zaniu z istniej¹cymi drogami osiedlowymi

7.
8.

9.
10.
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 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo-jezdnego 4.KXP  5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 3.ZTT  4 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  powy¿ej 100 m od brzegu rzeki Strzelenki),
obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe/U, 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych z zakresu:
a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do 100
m2 powierzchni u¿ytkowej),
b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych),
c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej)
z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw
samochodów, zak³adów stolarskich i lusarskich,
d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200 m2 pow. u¿ytkowej),
e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc
noclegowych).
Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c
spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi
warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla
potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje
transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akus-
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tystycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
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
 w przypadku uregulowania spraw w³asnociowych
dróg osiedlowych, projektowany ci¹g pieszo  jezdny
mo¿na bêdzie przy³¹czyæ do projektowanych dzia³ek
budowlanych lub do istniej¹cych dróg osiedlowych
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
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UCHWA£A Nr III/39/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 379/1 do 379/10
po³o¿onych we wsi Barniewice, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 379/1 do 379/10 po³o¿one we wsi Barniewice, gmina ¯ukowo.

5,6.EEt  tereny stacji transformatorowych
7,8.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
9.KD  drogi dojazdowe
10.KXP,w  ci¹g pieszo-jezdny z zieleni¹ urz¹dzon¹
i zbiornikiem retencyjnym
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 10 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 10) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
i handlu

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y III/39/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 379/1 do 379/10
Powierzchnia: 6,68 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
i handlu
5,6.EEt  tereny stacji transformatorowych
7,8.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
9.KD  drogi dojazdowe
10.KXP,w  ci¹g pieszo  jezdny z zieleni¹ urz¹dzon¹
i zbiornikiem retencyjnym
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dachy: dwuspadowe, pokrycie dachówk¹, kalenica
równoleg³a do osi dróg, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu
370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6m, 8m,
10m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 7,8.ZTT, 9.KD,
10.KXP,w
 nieprzekraczalne linie zabudowy: 5m od linii rozgraniczaj¹cych teren 10.KXP,w; 4m, 8m od linii energetycznych n/n i s/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w

6.

7.
8.
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10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drogami gminnymi do
Nowego Tuchomia i do Tuchomka
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 9.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszojezdnego 10.KXP,w  zmienna od 10 m do 32 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 7.ZTT  4 m; 8.ZTT  2 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe, MNe/U; 5%  dla terenów
MNe MNe/U w przypadku nieodp³atnego przejêcia
dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dla terenów 1,2,3.MNe dopuszcza siê lokalizacjê
us³ug wbudowanych zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aciciela lub najemcy
(np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ
us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci.
 dla terenu 4.MNe/U dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
nieuci¹¿liwych z zakresu:
a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej),
b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych),
c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej)
z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw
samochodów, zak³adów stolarskich i lusarskich,
d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200 m2 pow. u¿ytkowej),
e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc
noclegowych).
Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic
w³asnoci
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 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w
trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ
zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe, MNe/U)
 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 czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. i 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 n.n. i s.n. nieprzekraczalne linie
zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
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UCHWA£A Nr III/40/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 260/29 we wsi
Borkowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 260/29 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie tereny
budownictwa letniskowego.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:

Poz. 607, 608
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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.3 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 o spadku w przedziale 40o- 45o,
maksymalna wysokoæ budynków od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, poziom posadowienia do 0.50 od poziomu terenu.
d) dopuszcza siê budowê gara¿y
e) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
a) wjazd z istniej¹cej drogi dojazdowej KW
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
3. 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
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e) Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina
4. 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) teren po³o¿ony jest w zasiêgu Kartuskiego Obszaru
chronionego Krajobrazu obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27, poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294),
3) 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 wymienionego 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, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr III/35/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 171/1, 171/2,
171/3, 171/4 po³o¿onych we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 171/1, 171/2,
171/3, 171/4 po³o¿one we wsi Banino, gm.¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe/Ue  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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.

§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y III/35/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/7
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 171/1-4
Powierzchnia: 0,4 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe/Ue  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ca linia zabudowy 6 m od
linii rozgraniczaj¹cych teren 2.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej z pokryciem dachu i wykoñczeniem elewacji jak dla funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o

6.

7.
8.

9.
10.

Poz. 609

wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt
pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania
oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na
odcinku 3 km od ujcia do jeziora
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
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z drog¹ gminnej relacji Banino  szosa Pêpowo  Przodkowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  6 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe/Ue, 0%  dla pozosta³ych
terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych z zakresu:
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a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej),
b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych),
c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej) z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów, zak³adów stolarskich i lusarskich,
d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do
200 m2 pow. u¿ytkowej),
e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc noclegowych).
Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie
drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub
prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad
drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe/Ue)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 113  Zbiornik ¯ukowski; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
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UCHWA£A Nr III/14/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 439/4 przy ulicy Lenej we wsi Rzeczenica.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229,
Nr 154, poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 66, poz. 558), Rada Gminy uchwala:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 439/4 przy
ulicy Lenej we wsi Rzeczenica, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 439/4 po³o¿on¹ w po³udniowo  wschodniej czêci wsi Rzeczenica, po po³udniowo
 zachodniej stronie ulicy Lenej.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej przylegaj¹cej drogi.
§5
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu granic¹ uchwalenia planu, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê w
zale¿noci od potrzeb:
1) rozbudowê, przebudowê, modernizacjê, remonty,
zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cego budynku
na zgodny z przeznaczeniem terenu lub jego rozbiórkê;
2) realizacjê nowego budynku mieszkalnego, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego  tworz¹cych z nim jednolit¹ bry³ê
architektoniczn¹, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
4) wydzielenie w parterze budynku mieszkalnego pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³u-
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gow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ
us³ugowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
2) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
3) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
4) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do odbiornika lub do gruntu w granicach dzia³ki;
6) pozostawiæ co najmniej 25% powierzchni terenu ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
4. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynku mieszkalnego  maks. II kondygnacje + poddasze u¿ytkowe (dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza wysokoci maks. 1,2 m);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parteru maks. 1,0 m
powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 50° lub wielospadowe o nachyleniu po³aci j.w.;
5) zaleca siê stosowanie tradycyjnych miejscowych
materia³ów budowlanych i wykoñczeniowych oraz
istniej¹cych regionalnych i miejscowych wzorów
stylistycznych (w szczególnoci w zakresie detalu
architektonicznego).
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej  nie dopuszcza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej.
3. Pobór energii elektrycznej z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej n.n. na warunkach przy³¹czenia do sieci okrelonych przez gestora sieci  dla zasilania w energiê
elektryczn¹ projektowanych obiektów inwestor musi
wyst¹piæ z wnioskiem do gestora sieci o podanie warunków przy³¹czenia. Urz¹dzenia owietleniowe nale¿y projektowaæ i wykonaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.
4. W projektowanych i modernizowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ekologiczne ogrzewanie budynków 
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego szczegó³owego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Rzeczenica,
uchwalonego uchwa³¹ Nr 90/88 Rady Narodowej w Rzeczenicy z dnia 28 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 5 z dnia 28 czerwca 1989 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§9
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Guza
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UCHWA£A Nr XXX/327/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Czersk na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r., Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, 132 poz. 622;
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91
poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 z 2001 nr 45 poz. 497) oraz
art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i b, pkt 3, 5, 8, 9 i 10 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 poz. 1014; z 1999 r. Nr 49 poz. 485, Nr 38 poz. 360,
Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255; z 2000 r. Nr 6 poz. 69,
Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119
"
poz. 1251,
Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Nr 45 poz. 497,
Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 102
poz. 1116) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*, na kwotê 25.873.347 z³.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, na kwotê 27.845.777 z³.
3. Deficyt bud¿etowy okrela siê w wysokoci 1.972.430
z³ którego ród³o finansowania przedstawia za³¹cznik
nr 3*.
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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§2

1. Zarz¹d Miejski dokona sp³at krajowych po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych gminy z tytu³ów wymienionych w za³¹czniku nr 3*, do ³¹cznej kwoty 1.127.570 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ d³ugoterminowych z tytu³u po¿yczek do ³¹cznej wysokoci 3.100.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§3
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy,
okrela za³¹cznik nr 3*.
§4
1. W ramach dochodów bud¿etu gminy wyodrêbnia siê
dotacje celowe, okrelone w za³¹czniku nr 1* na kwotê
5.912.803 z³
w tym:
a) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 4*, na kwotê
2.008.075 z³,
b) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zawartych na podstawie porozumieñ z administracj¹ s¹dow¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* na kwotê 8.000 z³,
c) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powierzonych przez powiat zgodnie z za³¹cznikiem nr1*
na kwotê 18.000 z³.
2. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych, oraz wydatki, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2* na kwotê 245.100 z³
§5
1. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 4*, na kwotê
2.008.075 z³.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zawartych na podstawie porozumieñ z administracj¹ rz¹dow¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* na kwotê 8.000 z³.
3. Ustala siê wydatki jednostek pomocniczych gminy,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*, na kwotê 294.236 z³.
§6
1. Ustala siê wydatki bie¿¹ce, okrelone w za³¹czniku nr 2*
na kwotê 19.326.121 z³
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* na kwotê
11.142.105 z³,
b) wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na kwotê 489.713 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
c) wydatki na dotacje celowe na finansowanie zadañ
gminy, realizowanych na podstawie porozumieñ
przez podmioty nie bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 8* w
wysokoci 207.700 z³,
d) wydatki na obs³ugê d³ugu z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na kwotê 704.204 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
2. Ustala siê wydatki inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 i 6* na kwotê 8.519.656 z³.
§7
1. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy,
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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gminnych zak³adów bud¿etowych okrelono w za³¹czniku nr 7*.
2. Prcychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy
rodków specjalnych, okrelono w za³¹czniku nr 9*.
3. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy gospodarstw pomocniczych okrelono za³¹cznikiem nr 10*.
4. Usta³a siê przychody i wydatki gminnego funduszu
celowego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§8
Prognozê d³ugu gminy okrela za³¹cznik nr 12*.
§9
1. Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, w wysokoci 150.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ dla owiaty, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* w wysokoci 240.000 z³.
3. Tworzy siê rezerwê celow¹ dla jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, w wysokoci 15.194 z³.
§ 10
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski, do dokonywania przeniesieñ wydatków w obrêbie jednego dzia³u miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski, do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do
przeniesieñ wydatków w ramach rozdzia³u klasyfikacji
bud¿etowej.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gania kredytów
krótkoterminowych do wysokoci 300.000 z³, których
splata nastêpuje nie póniej ni¿ z koñcem roku bud¿etowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czersku
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr IV/23/2003
Rady Miasta Helu
z dnia 22 stycznia 2003 r.
w sprawie bud¿etu miasta Helu na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
i Nr 113 poz. 984), art. 109, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 155
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70
poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12
poz. 136, Nr 48 Poz. 550, Nr 95 poz. 1041,Nr 119 poz. 1251
i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46
poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100
poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, i Nr 125 poz. 1368, Nr 145
poz. 1623, oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74
poz. 676) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta Helu
uchwala, co nastêpuje:

*) Za³¹czników Nr 7-12 nie publikuje siê.
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§1

§5

Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoci 
8.839.996,00 z³
z tego:
1. Dochody z podatków i op³at  2.893.680,00 z³.
2. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa  1.143.801,00 z³.
3. Dochody z maj¹tku gminy  1.575.000,00 z³.
4. Pozosta³e dochody  517.500,00 z³,
w tym:
 rodki z UKFiS-u  392.000,00 z³,
 pozosta³e dochody  125.500,00 z³.
5. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na realizacjê zadañ bie¿¹cych 
186.685,00 z³.
6. Dotacje celowe na zadania w³asne gminy  19.020,00 z³.
7. Dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ miedzy jednostkami samorz¹du terytorialnego  22.400,00 z³.
8. Dotacja celowa na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej  800,00 z³.
9. Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na zadania inwestycyjne  60.000,00 z³.
10. Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa wynosi 
2.421.110,00 z³,
z tego:
 podstawowa  3.169,00 z³,
 owiatowa  2.215.414,00 z³,
 rekompensuj¹ca  202.527,00 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera za³¹cznik
Nr 1* do niniejszej uchwa³y.

Przyjmuje siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego oraz rodków specjalnych w wysokoci:
 przychody  3.015.510,00 z³,
 wydatki  3.015.510,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.

§2

1.
2.

3.
4.

Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci
 8.191.290,00 z³
w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
 3.519.683,00 z³.
Dotacje  180.300,00 z³,
w tym:
1) dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych 
81.800,00 z³ jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej  87.000,00 z³,
3) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jst  11.500,00 z³.
Wydatki maj¹tkowe  1.691.532,00 z³.
Pozosta³e wydatki  2.799.775,00 z³.
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawiera za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3

1. Ustala siê rozchody bud¿etu miasta w wysokoci 
648.706,00 z³.
2. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 648.706,00 przeznacza siê na rozchody tj. sp³atê po¿yczek z WFOiGW
oraz z NFOiGW.
§4
Wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 3*
do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

§6
Ustala siê wykaz dotacji i wydatków zadañ zleconych z
zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci  30.000,00 z³.
§8
Przyjmuje siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska w wysokoci:
 przychody  86.000,00 z³,
 wydatki  86.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Helu do dokonywania zmian
w bud¿ecie:
1) w zakresie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów z wy³¹czeniem dzia³u 750
rozdz. 75022 Rady gmin,
2) do przekazywania upowa¿nieñ kierownikom jednostek bud¿etowych do dokonywania przeniesieñ miêdzy paragrafami w danym rozdziale z wy³¹czeniem
wynagrodzeñ i pochodnych.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

613
UCHWA£A Nr IV/24/2003
Rady Miasta Helu
z dnia 22 stycznia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) art. 41 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1231, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 167 poz. 1372)
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
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nych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Helu na 2003 rok
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/24/2003
Rady Miasta Helu
z dnia 22 stycznia 2003 r.
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK
CELE PROGRAMU
Cele globalne
 zapobieganie powstawaniu nowych problemów zwi¹zanych z uzale¿nieniem na terenie miasta;
 zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniej¹cych problemów uzale¿nieñ.
Cele jednostkowe
 zmniejszenie indywidualnych zagro¿eñ ekonomicznych
wynikaj¹cych z picia alkoholu;
 obni¿enie ryzyka zachorowañ zwi¹zanych z uzale¿nieniami;
 zwiêkszenie stabilnoci i bezpieczeñstwa rodowiska
rodzinnego;
 zwiêkszenie skutecznoci i dostêpnoci pomocy dla
osób uzale¿nionych i ofiar przemocy w rodzinie.
ZADANIA PROGRAMU
A. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
1. Zatrudnienie terapeuty uzale¿nieñ prowadz¹cego terapiê osób uzale¿nionych od alkoholu. Terapia prowadzona bêdzie w Punkcie Pomocy Rodzinie jeden
raz w tygodniu. (odpowiedzialny  Pe³nomocnik
Burmistrza)
2. Wspólnie z Orodkiem Pomocy Spo³ecznej udzielanie pomocy osobom maj¹cym problem z nadu¿ywaniem alkoholu z korzystania z terapii w Orodku
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza)
3. Przeprowadzenie wywiadów rodowiskowych i kierowanie na badania przez bieg³ego w celu wydania
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opinii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu osoby,
które w zwi¹zku z nadu¿ywaniem alkoholu powoduj¹
rozk³ad po¿ycia rodzinnego, demoralizuj¹ nieletnich,
albo systematycznie zak³ócaj¹ spokój i porz¹dek publiczny, oraz kierowanie do s¹du wniosku o wszczêcie
postêpowania w sprawie zastosowania obowi¹zku
poddania leczeniu odwykowemu (odpowiedzialny za
realizacjê  przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Lecznictwa)
B. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
1. Kontynuowanie dzia³alnoci Punktu Pomocy Rodzinie. Dy¿ury w dniach: poniedzia³ek 1300 -1500, wtorek 1600  1800, roda 1600  1800 (odpowiedzialny za
realizacjê  Przewodnicz¹cy Komisji).
2. Kontynuowanie dzia³alnoci wietlicy Socjoterapeutycznej. Czas pracy wietlicy  codziennie, z wyj¹tkiem niedziel i wi¹t, 4 godziny dziennie w godzinach popo³udniowych (odpowiada za realizacjê 
Pe³nomocnik Burmistrza; realizuj¹  pracownicy
wietlicy).
3. Utworzenie grupy wsparcia dla kobiet wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie (realizuj¹ 
przewodnicz¹cy Komisji i Pe³nomocnik Burmistrza).
C. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y
1. Realizowanie w okresie ca³ego roku szkolnego programu profilaktycznego Spójrz inaczej, oraz
Spójrz inaczej na agresjê z dzieæmi Szko³y Podstawowej i Gimnazjum (odpowiedzialny za realizacjê 
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych; realizuj¹  nauczyciele; nadzoruje realizacjê  pedagog
szkolny).
2. Realizowanie w okresie ca³ego roku szkolnego zajêæ edukacyjnych Przemoc wobec dzieci z dzieæmi m³odszych klas Szko³y Podstawowej (odpowiedzialny za realizacjê  pedagog szkolny).
3. Realizowanie programu profilaktycznego Ma³y elementarz bezpieczeñstwa w m³odszych klasach
Szko³y Podstawowej (Komisariat policji w Juracie,
wychowawcy klas).
4. Przy wspó³udziale M³odzie¿owego Orodka Terapeutycznego Mrowisko i Orodka Rehabilitacji Dzieci
i M³odzie¿y Matarnia realizowanie:
 w okresie marzec  kwiecieñ, w klasach pierwszych Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego
warsztatów profilaktycznych Spotkania, dotycz¹cych problemów uzale¿nieñ (realizuj¹  Pe³nomocnik Burmistrza, Dyrektor ZSO).
 dwukrotnie w ci¹gu roku zrealizowanie programu
profilaktycznego Kontakt  Bus (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza).
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów
Szko³a dla Rodziców, których celem jest nabywanie przez rodziców wiedzy i umiejêtnoci lepszego
radzenia sobie z wychowywaniem dzieci (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza).
6. Organizowanie spotkañ psychoedukacyjnych dla rodziców, których celem jest informowanie rodziców
o ró¿nych, niepokoj¹cych zjawiskach np. zagro¿enia narkomani¹, alkoholizmem, przemoc¹ itp. (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza).
7. Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów profilaktyczno  rozwojowych dla dzieci i m³odzie¿y. (odpowiedzialny Pe³nomocnik Burmistrza i Pedagog szkolny),
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8. Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie kwiecieñ  maj konkursu plastycznego nt. Moja rodzina (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza,
realizuj¹ cz³onkowie Zespo³u ds. profilaktyki),
9. Opracowywanie i drukowanie w Helskiej Blizie
artyku³ów i materia³ów profilaktycznych dotycz¹cych problematyki uzale¿nieñ (odpowiedzialna 
Przewodnicz¹ca Zespo³u ds. profilaktyki).
10. Dokonywanie zakupu i dystrybucji ró¿nego rodzaju ulotek, materia³ów profilaktycznych wród mieszkañców Helu. (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza, realizuj¹ cz³onkowie Zespo³u ds. profilaktyki)
11. Zorganizowanie festynu rodzinnego (realizuje  pe³nomocnik Burmistrza, dyrekcja ZSO w Helu).
12. Przeprowadzenie badañ sonda¿owych w wród
dzieci Szko³y Podstawowej (realizuje Zespó³ ds.
profilaktyki).
D. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych
1. Dofinansowanie dzia³alnoci Izby Wytrzewieñ w
Gdyni  Or³owie.
2. Wspieranie dzia³añ organizacji i w³adz samorz¹dowych maj¹cych na celu utworzenie na terenie powiatu Puck orodka leczenia odwykowego (realizuj¹  Pe³nomocnik Burmistrza, przewodnicz¹cy Komisji).
3. Udzielanie pomocy kuratorom s¹dowym wykonuj¹cym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu (odpowiedzialny za realizacjê  Przewodnicz¹cy Komisji).
4. Utrzymywanie cis³ej wspó³pracy z Niepublicznym
Zak³adem Opieki Zdrowotnej, oraz 115 Szpitalem
Wojskowym z Przychodni¹ w zakresie promocji zdrowia. (odpowiedzialny  przewodnicz¹cy MKRPA).
5. Wspieranie wszelkich inicjatyw spo³ecznych w zakresie wychowania w trzewoci i przeciwdzia³ania
alkoholizmowi (realizuje  Pe³nomocnik Burmistrza,
przewodnicz¹cy i cz³onkowie Komisji).
E. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz
wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego. Zapewnienie przestrzegania ustawy przez
podmioty gospodarcze.
1. Nieodp³atne szkolenia dla podmiotów ubiegaj¹cych
siê o zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych
prowadzone bêd¹ w ka¿d¹ rodê miesi¹ca o godzinie 1730 (za wyj¹tkiem wi¹t), w Sali Szkoleniowej
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (odpowiedzialny  przewodnicz¹cy Komisji).
2. Dwukrotnie w ci¹gu roku przeprowadzenie kontroli
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(realizuje  Stra¿ Miejska, policja).
3. Zadbanie, aby w miejscach sprzeda¿y napojów alkoholowych umieszczone by³y informacje o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu, oraz o zakazie podawania i sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym (odpowiedzialny  Pe³nomocnik Burmistrza, realizuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie Komisji).

F. Inne przedsiêwziêcia
1. Szkolenie cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli
grup zawodowych stykaj¹cych siê w rodowisku
pracy z problemem uzale¿nieñ (odpowiedzialny za
realizacjê  Pe³nomocnik Burmistrza).
2. Udzia³ cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w konferencji Wiosna w
komisjach (odpowiedzialny  przewodnicz¹cy MKRPA, uczestniczy dwóch cz³onków komisji).
3. Wzbogacanie zbioru ksi¹¿ek i kaset video o tematyce uzale¿nieñ. Udostêpnianie w/w pozycji osobom
zainteresowanym t¹ tematyk¹ (realizuje  Pe³nomocnik Burmistrza, osoby pe³ni¹ce dy¿ury w Punkcie
Pomocy Rodzinie).
4. Sporz¹dzanie na koniec ka¿dego roku kalendarzowego Raportu o stanie zagro¿eñ i przedsiêwziêciach
zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
(odpowiedzialny za realizacjê  Pe³nomocnik Burmistrza; uczestnicz¹  cz³onkowie Komisji).
5. Udzia³ w ogólnopolskich akcjach PARPA w sprawie
zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych nieletnim
(realizuj¹  Pe³nomocnik Burmistrza, przewodnicz¹cy i cz³onkowie Komisji).
6. Zorganizowanie spotkania pracowników wietlic Socjoterapeutycznych powiatu puckiego, maj¹ce na
celu wymianê dowiadczeñ w zakresie pracy z dzieæmi z rodzin dysfunkcyjnych.
G. Sprawy organizacyjne.
Ustala siê wynagrodzenie:
 za pracê w Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w wysokoci 60,00 z³ miesiêcznie. Podstaw¹ wyp³acenia jest udzia³ w posiedzeniu
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
 za pracê w Zespole ds. Lecznictwa (przeprowadzenie wywiadów, przes³uchañ wiadków oraz przygotowanie dokumentacji) w wysokoci 60,00 z³. Podstaw¹ wyp³acenia jest udzia³ w posiedzeniu zespo³u,
 sekretarza Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w wysokoci 50,00 z³ miesiêcznie,
 za pe³nienie dy¿urów w Punkcie Pomocy Rodzinie
w wysokoci 40,00 z³ za jeden dy¿ur.
Wynagrodzenia p³atne ze rodków dzia³u 851 
ochrona zdrowia, rozdzia³u 85154  przeciwdzia³anie alkoholizmowi.
PRELIMINARZ WYDATKÓW
(za³¹cznik do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na 2003 rok)
§ 3030
 Wynagrodzenie cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (8 osób x 10 posiedzeñ x 60,00 z³)  4.800,00
 Wynagrodzenie cz³onków Zespo³u ds. Lecznictwa (4
osoby x 10 posiedzeñ x 60,00 z³)  2.400,00
Ogó³em wydatki w § 3030  7.200,00
§ 4410
 Podró¿e s³u¿bowe  2.000,00
Ogó³em wydatki w § 4410  2.000,00
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§ 4210
 Wy¿ywienie dla dzieci bior¹cych udzia³ w zajêciach
wietlicy Socjoterapeutycznej  2.500,00
 Zakup materia³ów do zajêæ socjoterapeutycznych,
rodków czystoci itp. dla potrzeb wietlicy Socjoterapeutycznej  3.000,00
 Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego 
400,00
 Zakup ksi¹¿ek na potrzeby Punktu Pomocy Rodzinie i
wietlicy Socjoterapeutycznej  480,00
 Zakup ulotek, materia³ów propagandowych i materia³ów biurowych  1.000,00
 Prenumerata prasy  500,00
Ogó³em wydatki w § 4210  7.880,00
§ 4300
 Op³ata za ogrzewanie, pr¹d elektryczny i telefon 
13.000,00
 Wynagrodzenie pracowników wietlicy Socjoterapeutycznej  17.500,00
(1 x 850,00 z³; 1 x 740,00 z³; 1 x 160,00 z³)
 Wynagrodzenie Pe³nomocnika Burmistrza  9.600,00
 Wynagrodzenie Sekretarza MKRPA  500,00
 Wynagrodzenie dla osób pe³ni¹cych dy¿ury w Punkcie Pomocy Rodzinie  6.120,00
(153 dy¿ury x 40,00 z³)
 Leczenie odwykowe osób uzale¿nionych  6.600,00
 Program profilaktyczny Spotkania  900,00
 Program profilaktyczny Kontakt  Bus  800,00
 Przedsiêwziêcia profilaktyczne, w tym m.in.:
a) Szko³a dla Rodziców
b) warsztaty profilaktyczno  rozwojowe dla m³odzie¿y  5.300,00
 Szkolenie cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, udzia³ w konferencjach itp.
 3.000,00
 Koszty badañ psychiatrycznych osób rozpatrywanych
przez Zespó³ ds. Lecznictwa MKRPA  600,00
 Dofinansowanie Izby Wytrzewieñ  1.000,00
Ogó³em wydatki w § 4300  64.920,00
OGÓ£EM WYDATKI  82.000,00
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UCHWA£A Nr V/22/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Sierakowie.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY SIERAKOWICE
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Sierakowice,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia so³ectw
oraz udzia³u przewodnicz¹cych rad so³eckich  so³tysów, w pracach rady gminy,
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3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Sierakowice, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Sierakowice,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Sierakowice,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Sierakowice,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Sierakowice,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Sierakowice,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Sierakowice,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Sierakowice,
6) Sekretarzu  nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy Sierakowice,
7) Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy Sierakowice,
8) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Sierakowice,
9) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Sierakowice.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Sierakowice jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kartuskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 18.236 ha, skupia miejscowoci:
Ameryka, B¹cka Huta, Borowy Las, Bór, Bukowo, Ciechomia, D¹browa, D³ugi Kierz, Dolina Jadwigi, Gowidlino, Jagodowo, Janowo, Jelonko, Kamienica Królewska, Kamienica M³yn, Kamienicka Huta, Kamionka, Karczewko, Kar³owo, Karwacja, Kawelki, Kokwino, Kowale, Kujaty, Kukówka, Lemany, Leszczynki, Lisie Jamy,
£¹czki, £yniewo, Migi, Moczyd³a, Mojusz, Mojuszewska Huta, Mrozy, Nowa Ameryka, Nowalczysko, Olszewko, Paczewo, Pa³ubice, Patoki, Piekie³ko, Polejañska, Porêby, Przylesie, Puzdrowo, Rêbienica, Sierakowice, Sierakowska Huta, Skrzeszewo, Smolniki, Sosnowa Góra, Srocze Góry, Stara Huta, Stara Maszyna,
Szklana, Szopa, Szramnica, Tuchlinek, Tuchlino, Welk,
Wygoda, Za³akowo, Zarêbiska.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
4. Wójt prowadzi rejestr so³ectw.
5. Gmina jest wydawc¹ gazety lokalnej pod nazw¹ Wiadomoci Sierakowickie, zarejestrowanej w S¹dzie Wojewódzkim w Gdañsku Wydzia³ I Cywilny pod nr sygn.
Akt InsRej.Pr.-12/92.
6. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
7. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herb Gminy to wizerunek:
Na b³êkitnej tarczy gotyckiej z³ota litera S, na jej tle po
prawej stronie po³owa piastowskiego Or³a Bia³ego ze
z³otym dziobem i szponami, po lewej stronie symetrycznie po³o¿ona po³owa czarnej sylwetki stylizowanego Gryfa z otwartym dziobem i wyci¹gniêt¹ ³ap¹.
Nad nimi z³ota korona z trzema liliami.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny o barwie
obustronnie b³êkitnej o wymiarach: szerokoæ 1, d³ugoæ 1,5 szerokoci, z umieszczonym porodku z obu
stron herbem Gminy: wysokoæ litery S  0,5 szerokoci flagi, rozstaw od skrzyd³a Or³a Bia³ego do ogona
Gryfa  0,35 szerokoci flagi.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i flagi Gminy okrela Rada w
odrêbnej uchwale.
§7
Osobom szczególnie zas³u¿onym dla gminy Rada mo¿e
nadaæ tytu³ Zas³u¿ony Obywatel Gminy Sierakowice i
Zas³u¿ony dla Gminy Sierakowice. Regulamin przyznania tytu³u stanowi za³¹cznik Nr 4* do Statutu.
§8
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Sierakowice.
Rozdzia³ III. So³ectwa
§9
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectw, a tak¿e
zmianie ich granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y,
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy w liczbie
51% uprawnionych do g³osowania zamieszkuj¹cych
obszar, który to so³ectwo obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których
tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic so³ectwa powinien  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia so³ectw stosuje siê odpowiednio ust. 1.
*) Za³¹cznika Nr 4 nie publikuje siê.
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§ 10

Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê so³ectwa.
§ 11
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ stanowi¹cy,
2) rada so³ecka w liczbie 3-5 osób i so³tys jako organ
wykonawczy.
§ 12
Prawo udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
1. Rada so³ecka jest odpowiedzialna przed ogólnym zebraniem mieszkañców i mo¿e byæ odwo³ana przed
up³ywem kadencji. Odwo³aæ mo¿na ca³¹ radê so³eck¹
lub poszczególnych jej cz³onków.
2. Dzia³alnoæ w radzie so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 14
1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy.
2. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na
realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. So³ectwo jest obowi¹zane opracowaæ plan rzeczowofinansowy, który przedk³ada Wójtowi do 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Plan rzeczowo-finansowy so³ectw podlega zatwierdzeniu przez Radê w ramach bud¿etu gminy.
5. rodki przyznane przez Radê so³ectwom na realizacjê
ich planów finansowo-rzeczowych, a nie wykorzystane do 15 listopada roku bud¿etowego, Wójt ma prawo
przeznaczyæ na realizacjê innych zadañ inwestycyjnych.
§ 15
1. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw sprawuje
Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na
zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 16
1. So³tys, powinien uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady so³tysowi.
3. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.
4. Rada w drodze odrêbnej uchwa³y okrela czy i na jakich zasadach so³tysom przys³ugiwaæ bêdzie dieta.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 17
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
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§ 18

§ 24

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

1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 21 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.

§ 19
1)
2)
3)
4)
5)

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta³e, wymienione w Statucie,
dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 20

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Inicjatyw Gospodarczych i Infrastruktury,
3) Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska,
4) ds. Spo³ecznych (tj. owiaty, kultury, sportu, pomocy spo³ecznej, turystyki).
2. W sk³ad Komisji mo¿e wchodziæ do 5 cz³onków.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 25
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 26
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 21

§ 28

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 29

Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.

§ 23

§ 30

W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ane w zwyk³ym trybie.

§ 22
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3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 31
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i
wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko
na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty  tablica og³oszeñ Urzêdu i s³upy og³oszeniowe na terenie gminy
7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ.
§ 32
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji

na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³ i fakt ten nale¿y odnotowaæ w
protokole.
§ 37
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 29 ust. 3.
§ 38
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
3. W przypadku przerwania obrad fakt ten oraz imiona i
nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê
w protokole.
§ 39
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 40
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Gminy Sierakowice"
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 41
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 33

§ 42

Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) sprawy ró¿ne, wolne wnioski i informacje.

§ 34
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 35
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 36
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu

§ 43
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 42 pkt 3 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 44
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
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3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie do 30 dni, chyba, ¿e strony ustal¹ inaczej.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 47
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
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§ 49

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 50
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 51
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady Gminy Sierakowice.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 52
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 53
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 54
1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 42 pkt 1.
§ 55
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
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5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 56
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 57
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ pracownik ds. obs³ugi Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 58
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 59
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 29 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 29
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 60
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,

5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 61
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 62
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 63
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 64
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 65
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 66
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ inn¹ osobê.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 67
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 68
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 69
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 69 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 70
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
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przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 71
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 72
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 73
Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z zadaniami zleconymi
przez Radê w oparciu o regulamin pracy komisji sta³ych
stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do statutu.
§ 74
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 75
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wybrany przez Radê.
§ 76
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
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przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 77
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 78
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 79
W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym.

ra Komisja Rewizyjna na wniosek cz³onka Komisji Rewizyjnej.
§ 84
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 85
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.

§ 80

2. Zasady kontroli

1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

§ 86.

7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 88

Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

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

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 89

§ 82
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

§ 83
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz 3 cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-

1. Podstaw¹ dzia³añ kontrolnych komisji rewizyjnej jest
polecenie Przewodnicz¹cego Rady lub inicjatywa co
najmniej 2 cz³onków komisji.
2. W postanowieniu kontroli okrela siê jej przedmiot,
zakres oraz termin przeprowadzenia i z³o¿enia sprawozdania.
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Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom komisji,
3) przedstawia Radzie wnioski, opinie i sprawozdania
komisji.

3. W upowa¿nieniu okrela siê termin, przedmiot i szczegó³owy zakres kontroli.
4. Zespó³ przed przyst¹pieniem do kontroli zobowi¹zany
jest zg³osiæ swoj¹ obecnoæ kierownikowi jednostki
kontrolowanej, przedstawiaj¹c upowa¿nienie do kontroli, o którym mowa w ust. 2.

§ 91

§ 97

§ 90

Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii i wniosków
oraz sprawozdañ.
§ 92
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
22 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§ 93
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 94
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 95
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia
kontroli co najmniej na 3 dni robocze przed terminem
kontroli, przedstawiaj¹c jej przedmiot.
§ 96
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony ze sk³adu komisji
zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej 2 osoby.
2. Zespó³ kontrolny, o którym mowa w ust. 1, dzia³a na
podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Przewodnicz¹cego
Rady.

Zespó³ kontrolny uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej w zakresie objêtym kontrol¹,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki oraz
referatu finansowego urzêdu ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych kontroli,
5) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 98
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:
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy, obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 99
Zadaniem zespo³u kontrolnego w zakresie okrelonym
w upowa¿nieniu do kontroli jest ustalenie stanu faktycznego
4. Protoko³y kontroli
§ 100
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmo-
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wie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 101
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 102
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 103
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 104
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz rozstrzygniêæ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 105
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 106
Rozstrzygniêcia Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 107
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 108
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i
ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 109
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 110
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne organy
kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 111
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
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§ 112

§ 121

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.

§ 113

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 124

1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 114
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 115
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 116
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 117
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 118
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta
§ 119
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 120
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 122
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 119  § 121 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 123

Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 125
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 126
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ odbitek kserograficznych z
dokumentów oraz ich uwierzytelnienia.
4. Czynnoci o jakich mowa w pkt 1 s¹ wykonywane odp³atnie.
5. Przepisy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
§ 127
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 123  § 125 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu.
§ 128
Uprawnienia okrelone w § 123  § 125 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XI. Pracownicy samorz¹dowi
§ 129
Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
w Urzêdzie na podstawie:
1) wyboru  Wójt
2) powo³ania  Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik
Gminy, Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego i jego
zastêpca, Kierownik Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej, Dyrektor Gminnego Orodka Kultury,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy.
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy,
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§ 130

§2

1. Pracownikiem mianowanym mo¿e byæ pracownik bêd¹cy inspektorem i posiadaj¹cym minimum 5-letni sta¿
pracy w Urzêdzie.
3. Pracownicy mianowani podlegaj¹ okresowym ocenom
pracy.

Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w budynku Urzêdu
chyba, ¿e jej cz³onkowie postanowi¹ inaczej.

§ 131
1. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy z Wójtem z zastrze¿eniem ustalania wynagrodzenia nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
2. Wójt jest organem w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy z:
1) zastêpc¹ Wójta,
2) Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy oraz kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego i kierownikiem Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej, Dyrektorem Gminnego Orodka Kultury, Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy,
3) pozosta³ymi pracownikami,
4) dyrektorami szkó³ i przedszkoli.
§ 132
Szczegó³owo status pracowników samorz¹dowych
okrela ustawa o pracownikach samorz¹dowych, a w
czêci nieuregulowanej w powy¿szej ustawie, kodeks
pracy, przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw
oraz ustawa o samorz¹dzie gminnym.

§3
1. W posiedzeniu Komisji mog¹ braæ udzia³ Radni i inne
osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji, a zaproszone
przez przewodnicz¹cego komisji. Przewodnicz¹cy mo¿e
im udzielaæ g³osu w dyskusji, nie bior¹ oni jednak udzia³u w g³osowaniach.
2. Za zgod¹ Przewodnicz¹cego Komisji, mog¹ braæ udzia³
w posiedzeniu Komisji dziennikarze.
3. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
§4
W sk³ad Komisji wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Zastêpca Przewodnicz¹cego,
3) do 3 cz³onków.
§5
Posiedzeniu Komisji przewodniczy jej Przewodnicz¹cy
lub jego Zastêpca.
§6
Porz¹dek obrad na posiedzeniu podlega zatwierdzeniu przez komisjê. Komisja mo¿e w ka¿dym czasie zmieniæ go lub uzupe³niæ.

Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe

§7

§ 133

Nieobecnoæ nieusprawiedliwiona cz³onka Komisji na
trzech kolejnych posiedzeniach Komisji powoduje zg³oszenie przez Przewodnicz¹cego Komisji wniosku o odwo³anie danej osoby ze sk³adu Komisji  na najbli¿szej
sesji Rady Gminy.

Rada mo¿e dokonaæ zmian w Statucie podejmuj¹c stosown¹ uchwa³ê:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek Wójta.
§ 134
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Sierakowice Nr XX/
103/96, XXVIII/171/96, XXXVI/236/97, XIII/54/99, XVII/83/99.
§ 135
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy
Regulamin Pracy komisji sta³ych Rady Gminy
§1
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
jej przewodnicz¹cego lub na pisemny wniosek co najmniej 2 cz³onków komisji.
2. O planowanym posiedzeniu i proponowanym porz¹dku obrad przewodnicz¹cy komisji informuje w³aciw¹
komórkê organizacyjn¹ Urzêdu oraz zawiadamia cz³onków komisji, a tak¿e osoby zaproszone, w terminie co
najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

§8
Do zadañ Komisji nale¿y w szczególnoci rozpatrywanie i opiniowanie zadañ zleconych przez Radê Gminy.
§9
1. Komisja podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³
zawieraj¹cych opinie, wnioski, stanowiska, przyjmowane w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W razie potrzeby komisja w swojej pracy mo¿e korzystaæ z opinii i porady specjalistów nie bêd¹cych cz³onkami komisji. Mo¿e równie¿ zasiêgn¹æ opinii placówek
naukowych i i stowarzyszeñ regionalnych, w porozumieniu z Wójtem.
§ 10
1. Z obrad komisji sporz¹dza siê protoko³.
2. Protoko³ powinien zawieraæ:
a) stwierdzenie prawomocnoci obrad oraz nazwiska
cz³onków komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu;
b) porz¹dek obrad;
c) przedstawienie przebiegu obrad oraz treci wyst¹pieñ i sk³adanych owiadczeñ;
d) wyniki g³osowañ i treæ podjêtych uchwa³;
e) sprawozdania i dokumenty przedstawiane na komisji;
3. Protoko³, podpisany przez protokolanta, przez 7 dni od
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odbycia posiedzenia, udostêpnia siê do wgl¹du w Urzêdzie uczestnicz¹cym w obradach cz³onkom Komisji, celem ewentualnego naniesienia uwag. Po tym terminie
zostaje on podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji i staje siê prawomocny.
4. Protoko³ wraz z innymi dokumentami zebranymi przez
komisjê przechowuje siê w Urzêdzie.

615
UCHWA£A Nr IV/6/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 8 marca 2003 r.
w sprawie inkasa na terenie so³ectw gminy Smo³dzino
z tytu³u ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku
rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci,
podatku od posiadania psów oraz op³at za znakowanie
zwierz¹t i wystawiania wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.  ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z pón. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682), art. 6 ust. 12
i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.), Dz. U Nr 200, poz. 1683), art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369)
Rada Gminy Smo³dzino uchwala, co nastêpuje:
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3. So³ectwo Czysta  Pani Gra¿yna Brzezicka
4. So³ectwo Gardna Ma³a  so³tys wsi
5. So³ectwo Gardna Wielka  Pani Wanda Klara Piniñska
6. So³ectwo Kluki  Pani Monika Rosik
7. So³ectwo Retowo  Pani Maria Gamu³ka
8. So³ectwo Siecie  so³tys wsi
9. So³ectwo Smo³dzino  so³tys wsi
10. So³ectwo Smoldziñski Las  so³tys wsi
11. So³ectwo Stojcino  so³tys wsi
12. So³ectwo Wierzchocino  so³tys wsi
13. So³ectwo Witkowo  Pan Tomasz Wietrzyñski
14. So³ectwo ¯elazo  so³tys wsi
15. So³ectwo £okciowe  Pani Justyna Jaworska
16. So³ectwo Komnino  Pani Janina Piotrowska
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XI/56/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie inkasa ³¹cznego zobowi¹zania, podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów
oraz op³at za znakowanie zwierz¹t i wystawiania wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t za inkaso na terenie
so³ectw gminy Smo³dzino.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 15 lutego 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§1
Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku lenego, podatku rolnego, podatku od posiadania
psów oraz op³at za znakowanie zwierz¹t i wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.
§2
Ustala siê, i¿ inkasentami na terenie Gminy Smo³dzino
s¹ so³tysi lub osoby fizyczne wskazane w § 4 uchwa³y.
§3
Wysokoæ wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla
poszczególnych podatków i op³at ustala siê procentowo:
I. Inkaso od zainkasowanych kwot ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego, podatku lenego, wynosi 10% brutto.
II. Inkaso od zainkasowanych kwot podatku od posiadania psów wynosi 25% brutto.
III.Inkaso od op³at za znakowanie zwierz¹t oraz wystawienia wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t wynosi 25% brutto.
§4
Wyznacza siê na inkasentów nastêpuj¹ce osoby:
1. So³ectwo Bukowa  so³tys wsi
2. So³ectwo Cz³uchy  Pani Marlena Hostyñska
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UCHWA£A Nr III/25/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/9/2002 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od
posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 art. 7 ust. 3 art. 14 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. w Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
w uchwale Nr II/9/2002 Rady Gminy Przodkowo § 3
otrzymuje nastêpuj¹c¹ treæ:
zwalnia siê z podatku od nieruchomoci nieruchomoci wykorzystywane na potrzeby ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, policji, gospodarki wodno ciekowej,
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ochrony przeciwpo¿arowej, kultury, harcerstwa, dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej w szko³ach innej ni¿
dzia³alnoæ owiatowa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

617
UCHWA£A Nr IV/18/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.)  Rada Gminy Suchy D¹b uchwa³a, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XII/88/2000 Rady Gminy Suchy
D¹b z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dniu od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/18/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na rok 2003
CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Suchy D¹b liczy 3.903 mieszkañców zameldo-

wanych na sta³e, 3.972 z mieszkañcami zameldowanymi
na pobyt czasowy. Gmina ma charakter rolniczy, g³ównym ród³em utrzymania pozostaje rolnictwo. Liczba ludnoci w wieku produkcyjnym wynosi 2.393. Osób pozostaj¹cych bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy jest 282 stanowi to 12% bezrobocia na
terenie gminy. W trzech szko³ach podstawowych i gimnazjum uczy siê 645 dzieci.
DIAGNOZA
Diagnozê sporz¹dzono na podstawie danych Urzêdu
Gminy, GOPS, Policji, GKRPA, Gimnazjum w Suchym
Dêbie. Zawarte dane pozwalaj¹ zobrazowaæ sytuacjê spo³eczn¹ w Gminie Suchy D¹b.
1. Dane z Gimnazjum w Suchym Dêbie;
W Gimnazjum przeprowadzono ankiety wród
uczniów pt. Zdrowa i bezpieczna szko³a. Z analizy
wynika, ¿e oko³o 70% uczniów spo¿ywa³o alkohol.
2. Iloæ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na
terenie gminy:
 16 punktów sprzeda¿y do 4,5% alkoholu,
 8 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu,
 2 punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
3. Przypadki naruszenia porz¹dku publicznego.
Wed³ug danych uzyskanych z Rewiru Dzielnicowych
w Suchym Dêbie w 2002 r. by³o 37 interwencji domowych w tym w 11 przypadkach powodem interwencji by³o nadu¿ycie alkoholu. Do izby wytrzewieñ
odwieziono 4 osoby.
4. Dane z Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Suchym Dêbie.
Z pomocy GOPS z powodu problemu alkoholowego korzysta 7 rodzin.
5. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przeprowadza rednio 7 rozmów interwencyjnych dotycz¹cych nadmiernego spo¿ywania
alkoholu.
CELE PROGRAMU:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie wystêpuj¹.
3. Zwiêkszenie zasobów niezbêdnych do radzenia sobie
z ju¿ istniej¹cymi problemami.
Za konieczne do osi¹gniêcia tych celów przyjmuje siê
podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do:
 ograniczania spo¿ycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spo¿ywania,
 inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu zmianê obyczajów w zakresie sposobu spo¿ywania tych napojów,
 krzewienie trzewoci i abstynencji, oddzia³ywanie
na osoby nadu¿ywaj¹ce alkoholu oraz udzielanie
pomocy ich rodzinom,
 budowanie skutecznych form kontroli prawnej i spo³ecznej nad szkodliwymi formami postêpowania
osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu,
 zwiêkszenie skutecznoci i dostêpnoci terapii dla
osób uzale¿nionych od alkoholu oraz cz³onków ich
rodzin,
 rozszerzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i m³odzie¿y.
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ZADANIA PROGRAMU

Realizacja zadañ w³asnych wynikaj¹cych z ustawy o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu
w tym:
 wspó³praca z Poradni¹ Odwykow¹ w Pruszczu Gdañskim,
 dofinansowywanie dzia³añ terapeutycznych prowadzonych w placówkach odwykowych na terenie innej gminy, do której kierowani s¹ lub sami siê zg³aszaj¹ mieszkañcy naszej gminy,
 finansowanie niezbêdnych szkoleñ i kursów specjalistycznych, zwiêkszaj¹cych kompetencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i rodzinnych,
pielêgniarek, pracowników socjalnych z zakresu
metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji,
 informowanie spo³eczeñstwa o mo¿liwociach korzystania z pomocy terapeutycznej dla uzale¿nionych
i wspó³uzale¿nionych od alkoholu. (Zakup i dystrybucja materia³ów informacyjno-edukacyjnych  broszurki, ulotki),
 szkolenie specjalistyczne dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
 op³acanie kosztów powo³ania bieg³ego orzekaj¹cego w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu, w ramach GPPiRPA mog¹ byæ dofinansowywane lub
pokrywane koszty dowozu do placówki odwykowej.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psycho- -spo³ecznej i prawnej, a
w szczególnoci ochrony przed przemoc¹.
 podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od
alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie leczenia odwykowego,
 przeciwdzia³anie zjawisku przemocy w rodzinie,
 organizacja szkoleñ z zakresu wdra¿ania nowych procedur interwencji wobec przemocy domowej np.
Niebieska karta,
 finansowanie czêci zadañ z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wietlicach
rodowiskowych,
 prowadzenie zajêæ profilaktycznych, psychokorekcyjnych i wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z
grup ryzyka (w szczególnoci dla dzieci z rodzin alkoholików) np. w wietlicach socjoterapeutycznych
lub w wietlicach rodowiskowych,
 finansowanie programów terapeutycznych prowadzonych przez przygotowanych do tego specjalistów,
 organizowanie wypoczynku letniego oraz finansowanie do¿ywiania w szko³ach dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
 prowadzenie zajêæ profilaktycznych i terapeutycznych w wietlicach rodowiskowych dofinansowywanie dzia³alnoci wspomnianych podmiotów,
 realizacja na terenie szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
ich rodziców, odpowiadaj¹cych standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne,
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 zakup materia³ów do prowadzenia dzia³alnoci profilaktycznej,
 organizowanie wypoczynku z programem zajêæ
profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym,
 dofinansowywanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz
rozwijania umiejêtnoci prowadzenia zajêæ profilaktycznych,
 promowanie zdrowia i trzewoci na ró¿nego rodzaju
imprezach organizowanych na terenie gminy,
 zajêcia edukacyjne w szko³ach; konkursy w szko³ach
na tematy zwi¹zane z profilaktyk¹ uzale¿nieñ, dofinansowywanie wycieczek szkolnych, organizowanie
imprez integracyjnych,
 prowadzenie dzia³alnoci wród doros³ych; zakup
fachowej literatury, broszur, biuletynów, ulotek i innych form s³u¿¹cych oddzia³ywaniu informacyjnemu,
 wspomaganie dzia³alnoci s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych; kontrola placówek ze
sprzeda¿¹ alkoholu, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, dofinansowywanie napraw, remontów, wyposa¿enie wietlic prowadz¹cych dzia³alnoæ profilaktyczn¹.
4. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
 wspó³praca ze szko³ami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarz¹dowymi,
 wspó³praca w realizacji imprez rodzinnych i rodowiskowych promuj¹cych wypoczynek i spêdzanie
wolnego czasu bez alkoholu,
 wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych,
 podnoszenie wiedzy poprzez propagowanie czytelnictwa z zakresu patologii i uzale¿nieñ w Gminnej
Bibliotece Publicznej,
 kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz podejmowanie interwencji w
zwi¹zku z naruszaniem przepisów dotycz¹cych przestrzegania zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi.
5. Dzia³alnoæ Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Inicjatorem dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ Gminnego
Programu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
jest Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych powo³ana przez Wójta Gminy.
W sk³ad Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych wchodz¹ osoby przeszkolone w zakresie problematyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Do g³ównych zadañ komisji nale¿y:
 udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej
i prawnej dla osób z problemem alkoholowym i ich
rodzin,
 kierowanie na badanie przez bieg³ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zak³adu leczniczego w stosunku
do osób, które w zwi¹zku z nadu¿ywaniem alkoholu
powoduj¹ rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demoralizuj¹
ma³oletnich, uchylaj¹ siê od pracy albo systematycznie zak³ócaj¹ spokój lub porz¹dek publiczny,
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 prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej,
 nadzorowanie prawid³owoci i zgodnoci realizacji
poszczególnych zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Cz³onkom Komisji przys³uguje wynagrodzenie za ka¿dorazowy udzia³ w posiedzeniu komisji, w wysokoci
10% minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego w oparciu o ustawê z dnia 10 padziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracê.
Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ komisji i koordynacj¹ prac komisji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pe³ni Pe³nomocnik Wójta do
spraw rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
Suchym Dêbie.

618
UCHWA£A Nr IV/20/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Suchy D¹b w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214
poz. 1806) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/6/2002 Rady Gminy Suchy D¹b w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Suchy D¹b § 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci:
a) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
b) u¿ytkowane na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej,
c) s³u¿¹ce do doprowadzania wody i oczyszczania cieków,
d) wykorzystywane na wietlice i kluby i boiska sportowe
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba
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UCHWA£A Nr 33/V/2003
Rady Gminy Parchowo
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci
w 2003 r.
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 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558,
Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683),
uchwala siê,co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki i grunty wykorzystywane na dzia³alnoæ kultury oraz na dzia³alnoæ ratownictwa ganiczego.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty stanowi¹ce drogi w gospodarstwach rolnych i lenych osób
fizycznych, sklasyfikowane na u¿ytkach rolnych i gruntach lenych, jak i niesklasyfikowane, s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej lub lenej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

620
ZARZ¥DZENIE Nr 3/2003
Starosty Lêborskiego
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
jednego mieszkañca w Domach Pomocy Spo³ecznej Nr 1
i Nr 2 w Lêborku w roku kalendarzowym 2003.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998
r. z pó. zmian.)  zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 1
w Lêborku oraz dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2
w Lêborku ustala siê na 2003 rok miesiêczny koszt utrzymania jednego mieszkañca w ww. domach w nastêpuj¹cej wysokoci:
Lp.
1.
2.

PLACÓWKA
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 1
ul. Stryjewskiego 23 w Lêborku
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 2
ul. I Armii Wojska Polskiego 43
w Lêborku

MIESIÊCZNY
KOSZT
UTRZYMANIA
W Z£
1.614,92
1.682,80
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§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
§3
Traci moc zarz¹dzenie Nr 6/2002 Starosty Lêborskiego
z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania jednego mieszkañca w Domach
Pomocy Spo³ecznej Nr 1 i Nr 2 w Lêborku w roku kalendarzowym 2002.
§4
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Spo³ecznej w Charzykowach z dnia 6 marca 2003 r. zarz¹dzam, co nastêpuje:
1. Ustalam wysokoæ miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2003 rok w wysokoci 1.721,64 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c siedemset dwadziecia jeden z³otych 64/100).
2. Traci moc zarz¹dzenie Nr 12/2002 z dnia 11 marca
2002 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2002 rok.
3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie czternastu dni od dnia jego og³oszenia.

Starosta
W. Piórkowski
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ZARZ¥DZENIE Nr 162/ZiOS/03
Prezydenta Miasta S³upska
z dnia 10 marca 2003 r.

Starosta
M. Buza
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UCHWA£A Nr XLI/168/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia w 2003 r. miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej
w S³upsku przy ul. Lenej 8.

w sprawie zmiany formy organizacyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Ostaszewo.

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414; z 1997 r. Nr 28 poz. 153; Nr 106, poz. 668 Nr 117,
poz. 756; Nr 162, poz. 1118; Nr162, poz. 1126; z 1999 r.
Nr 20, poz. 170; Nr 79, poz. 885; Nr 90, poz. 1001; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 238 z 2001 r. Nr 72, poz. 748;
Nr 89, poz. 973; Nr 88,poz. 961; Nr 111, poz. 1194; Nr 122,
poz. 1349; Nr 154, poz. 1792) zarz¹dzam, co nastêpuje:

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. 9 i 27 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110,
poz. 721 z pón. zm., j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591).
§1

§1
Ustalam, ¿e w 2003 r. redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w S³upsku przy ul. Lenej 8 wynosi 1 784, 19 z³. (s³ownie: jeden
tysi¹c siedemset osiemdziesi¹t cztery z³. 19/100 gr.)
§2
Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Naczelnikowi
Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego w S³upsku.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Prezydent
Miasta S³upska
M. Kobyliñski
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ZARZ¥DZENIE Nr 11/2003
Starosty Chojnickiego
z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2003 rok.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zm.)  na wniosek Dyrektora Domu Pomocy

Przekszta³ca siê samodzieln¹ jednostkê bud¿etow¹ Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo w samorz¹dow¹ instytucjê kultury Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo.
§2
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ostaszewo.
2. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury Gminy
Ostaszewo.
3. Biblioteka z chwil¹ wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora posiada osobowoæ prawn¹.
§3
Organizatorem bezporednio sprawuj¹cym nadzór nad
dzia³alnoci¹ Biblioteki jest Zarz¹d Gminy Ostaszewo.
§4
Szczegó³owy zakres dzia³ania Biblioteki okrela Statut,
który stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§5
Traci moc zarz¹dzenie Naczelnika Gminy Ostaszewo
Nr 7/87 z dnia 12 padziernika 1987 r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej oraz Uchwa³a
Nr XIII/38/95 w sprawie ustalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ostaszewo w Ostaszewie.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ostaszewo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 623
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§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym województwa Pomorskiego, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLI/168/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 27 czerwca 2002 r.
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY OSTASZEWO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej z pón. zm.
(j.t. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. Nr 85 poz. 539 z 1998 r. z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591).
4. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie gminnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i
Nr 43, poz. 253 z pón. zm.).
5. Ustawy z dnia 24 czerwca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okrelaj¹cych kompetencje organów administracji publicznej - w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).
6. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136).
7. Niniejszego Statutu.
§2
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ostaszewo.
2. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury Gminy
Ostaszewo.
3. Biblioteka jest instytucj¹ kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury Gminy Ostaszewo.
4. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹.
§3

Rozdzia³ II
Cele i zadania Biblioteki
§6
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury na terenie Gminy Ostaszewo.
§7
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych
dla wszystkich grup czytelniczych z uwzglêdnieniem
materia³ów dotycz¹cych wiedzy o w³asnym regionie.
2. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych.
3. Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
5. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Rozdzia³ III
Organy Biblioteki i jej organizacja
§8
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje oraz odwo³uje Zarz¹d Gminy Ostaszewo po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy, zwi¹zków
zawodowych i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
§9
1. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Biblioteki.
2. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej o kwalifikacjach okrelonych w odrêbnych przepisach, pracowników administracyjnych i
pracowników obs³ugi.
§ 10
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 11

Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Ostaszewo, a terenem jej dzia³ania obszar Gminy Ostaszewo.

Bibliotekê stanowi ksiêgozbiór uniwersalny, a tak¿e inne
struktury organizacyjne, s³u¿¹ce zaspakajaniu potrzeb
czytelniczych i kulturalno-owiatowych u¿ytkowników.

§4

§ 12

Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Zarz¹d
Gminy Ostaszewo.

1. Organizacjê i tryb Biblioteki okrela regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Biblioteki po
zasiêgniêciu opinii organizatora.

§5
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Gdañsku.

§ 13
Biblioteka w Ostaszewie prowadzi:
1. Wypo¿yczalniê.
2. K¹cik czytelniczy.
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3. Punkty biblioteczne w Jezierniku, Palczewie, Gniazdowie.
§ 14
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne z zastrze¿eniem ust.2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi reprograficzne i kserograficzne;
2) za wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne;
3) za nie zwrócone w terminie wypo¿yczone materia³y
biblioteczne;
4) za uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenie materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoæ op³at o których mowa w ust. 2 pkt.1-2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
§ 15
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela Regulamin nadany przez dyrektora.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 21

Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej nazwê biblioteki w pe³nym brzmieniu oraz pieczêci okr¹g³ej
zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, w otoku nazwê
Biblioteki w pe³nym brzmieniu.
§ 22
W Statucie Biblioteki mog¹ byæ dokonane zmiany w
trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 23
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

624
UCHWA£A Nr XLI/169/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 27 czerwca 2002 r.

§ 16

w sprawie nadania aktu za³o¿ycielskiego i uchwalenia
statutu Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i
nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h oraz 40 ust.2 pkt
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 11
i 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 17

§1

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci Biblioteki zatwierdzony przez dyrektora z
zachowaniem wysokoci dotacji z bud¿etu gminy Ostaszewo.
2. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§ 18

1. Przekszta³ca siê w Gminny Dom Kultury i Sportu w
Ostaszewie dotychczasowy Gminny Orodek Kultury
w Ostaszewie.
2. W zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Gminny
Dom Kultury i Sportu jest nastêpc¹ prawnym dotychczasowego Gminnego Orodka Kultury.

1. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów:
2. Przychodami biblioteki s¹:
1) dotacje z bud¿etu gminy;
2) dochody w³asne;
3) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
4) z innych róde³.
3. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki ustala organizator.
§ 19
1. Wartoæ maj¹tku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartoci wydzielonego Bibliotece i nabytego mienia.
2. Fundusz Biblioteki zwiêksza siê lub zmniejsza o koszty
zmian wartoci maj¹tku Biblioteki.
§ 20
Biblioteka tworzy zak³adowy fundusz socjalny na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.

§2
Gminny Dom Kultury i Sportu jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury.
§3
Przedmiotem dzia³ania Gminnego Domu Kultury i Sportu jest:
 tworzenie upowszechnianie i ochrona kultury w
szczególnoci, polegaj¹ca na wspieraniu i promocji
twórczoci, edukacji i owiaty kulturalnej, dzia³añ i
inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa
kultury, a tak¿e rozwijanie kultury fizycznej na terenie gminy Ostaszewo poprzez:
1) prowadzenie dzia³alnoci w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
3) prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
§4
Siedzib¹ Gminnego Domu Kultury i Sportu jest wie
Ostaszewo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
Nadaje siê Statut Gminnego Domu Kultury i Sportu w
Ostaszewie o treci jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§6
Uchyla siê dotychczasowy Statut Gminnego Orodka
Kultury w Ostaszewie zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXVIII/
119/98 z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie uchwalenia
statutu GOK w Ostaszewie.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ostaszewo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLI/169/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 27 czerwca 2002 r.
STATUT
Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Dom Kultury i Sportu dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 110, poz. 721 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
4. Niniejszego statutu.
§2
1. Gminny Dom Kultury i Sportu swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje obszar Gminy Ostaszewo.
2. Siedzib¹ Gminnego Domu Kultury i Sportu jest wie
Ostaszewo.
§3
W zakresie kultury, sportu i turystyki Gminny Dom Kultury i Sportu korzysta z fachowej pomocy jednostek wojewódzkich i innych organizacji.
§4
Gminny Dom Kultury i Sportu u¿ywa pieczêci pod³u¿nej w pe³nym brzmieniu z adresem siedziby.

Rozdzia³ II
Cel i przedmiot dzia³ania
§5
1. Gminny Dom Kultury i Sportu realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony kultury, wychowania, edukacji, reklamy gminy, sportu masowego i rekreacji.
2. Gminny Dom Kultury i Sportu prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoci¹ na podstawie w³asnego spo³ecznie akceptowanego programu.
§6
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Gminnego Domu
Kultury i Sportu w zakresie kultury jest:
1. Rozwijanie uzdolnieñ u dzieci i m³odzie¿y poprzez
prowadzenie kó³ek zainteresowañ.
2. Organizowanie kursów jêzykowych.
3. Organizowanie wystaw i konkursów.
4. Organizowanie dyskotek dla dzieci i m³odzie¿y.
5. Organizowanie koncertów plenerowych zespo³ów
amatorskich i profesjonalnych.
6. Organizowanie wieczornic z okazji wi¹t narodowych.
7. Prowadzenie kroniki dotycz¹cej wa¿niejszych wydarzeñ instytucji.
8. Wspieranie ro¿nych form aktywnoci rodowiska.
9. Prowadzenie dzia³alnoci instruktorsko-metodycznej
i kulturalno-owiatowej.
Do szczegó³owej dzia³alnoci Gminnego Domu Kultury i Sportu w zakresie sportu masowego i rekreacji nale¿y:
1. Wspieranie inicjatyw i organizowanie imprez sportowych, turystycznych wród dzieci\ i m³odzie¿y.
2. Wspó³praca z klubami sportowymi i orodkami turystycznymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
Rozdzia³ III
Organizacja Gminnego Domu Kultury i Sportu
§7
1. Gminny Dom Kultury i Sportu jest instytucj¹ kultury w
rozumieniu ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
2. Dzia³alnoci¹ Gminnego Domu Kultury i Sportu kieruje i reprezentuje instytucjê na zewn¹trz Dyrektor.
3. Dyrektora Gminnego Domu Kultury i Sportu powo³uje
i odwo³uje Zarz¹d Gminy.
4. Zarz¹d Gminy mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie Gminnym
Domem Kultury i Sportu osobie fizycznej lub prawnej
na podstawie umowy o zarz¹dzaniu zawartej na czas
okrelony, nie krótszy ni¿ trzy lata.
Rozdzia³ IV
Gospodarka Finansowa
§8
1. Gminny Dom Kultury i Sportu gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych
rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
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2. W sk³ad maj¹tku Gminnego Domu Kultury i Sportu
wchodzi Dom Kultury w Ostaszewie, wietlice wiejskie
w Palczewie, Gniazdowie, Jezierniku i Nowej Kocielnicy.
3. Gminny Dom Kultury i Sportu mo¿e zbywaæ rodki
trwa³e. Przy zbywaniu rodków trwa³ych stosuje siê
odpowiednio przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
4. Podstaw¹ gospodarki finansowej Gminnego Domu
Kultury i Sportu jest plan dzia³ania Gminnego Domu
Kultury i Sportu, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.
5. Plan dzia³ania Gminnego Domu Kultury i Sportu zawiera w miarê potrzeb: plan us³ug, plan przychodów i
kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§9
1. Gminny Dom Kultury i Sportu pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Gminnego Domu Kultury i Sportu s¹
wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci, w tym ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego, z wyj¹tkiem dóbr
kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 98
poz. 1150 z 1999 r.) oraz najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych, dotacje z bud¿etu, rodki otrzymane od
osób fizycznych i prawnych oraz innych róde³.
3. Gminny Dom Kultury i Sportu mo¿e, w granicach przewidzianych prawem, pobieraæ op³aty za us³ugi i wydawnictwa, a wp³ywy przeznaczyæ na dzia³alnoæ statutow¹.
§ 10
1. Wartoæ maj¹tku Gminnego Domu Kultury i Sportu
odzwierciedla fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu, który odpowiada wartoci wydzielonego Gminnego Domu Kultury i Sportu nabytego mienia.
2. Fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu zwiêksza
siê lub zmniejsza o kwotê zmian wartoci maj¹tku
Gminnego Domu Kultury i Sportu, bêd¹cym skutkiem:
a) aktualizacji wyceny rodków trwa³ych na podstawie
odrêbnych przepisów,

3.

4.

5.
6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) nieodp³atnego przekazania lub otrzymania rodków
trwa³ych, wartoci niematerialnych i prawnych.
Fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu zwiêksza
siê o:
a) amortyzacjê maj¹tku trwa³ego,
b) dotacjê bud¿etow¹ na finansowanie rozwoju Gminnego Domu Kultury i Sportu
c) zysk pozostaj¹cy w dyspozycji Gminnego Domu Kultury i Sportu,
d) rodku z innych róde³.
Fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu zmniejsza
siê o:
a) straty bilansowe,
b) umorzenie maj¹tku trwa³ego,
c) finansowanie inwestycji
d) inne zmniejszenia.
Gminny Dom Kultury i Sportu tworzy zak³adowy wiadczeñ socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
Gminny Dom Kultury i Sportu mo¿e tworzyæ z zysku
oraz innych rodków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz za³ogi, z przeznaczeniem
na wyp³atê nagród indywidualnych oraz inne fundusze.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 11

Organizacjê wewnêtrzn¹ Gminnego Domu Kultury i
Sportu okrela regulamin organizacyjny nadany przez
dyrektora po zasiêgniêciu opinii Rady Gminy w Ostaszewie oraz opinii dzia³aj¹cych w niej organizacji zwi¹zkowych.
§ 12
Zmiany postanowieñ statutu wymagaj¹ podjêcia
uchwa³y przez Radê Gminy w Ostaszewie.
§ 13
Postanowienia niniejszego statutu wchodz¹ w ¿ycie na
zasadach okrelonych w uchwale.
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