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UCHWA£A Nr XXXVI/224/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 27 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kocza³a za 2001 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. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z
dnia 25 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za 2001
rok zamykaj¹cy siê kwotami:
1. Dochody ogó³em plan
4.890.431 z³
wykonanie
4.783.566 z³
w tym:
dotacja na zadania zlecone
plan
528.115 z³
wykonanie
522.421 z³
2. Wydatki ogó³em plan
4.815.862 z³
wykonanie
4.714.681 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone
plan
528.115 z³
wykonanie
522.421 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocza³a.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski
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UCHWA£A Nr 14/02
Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin
we W³adys³awowie
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na obszarze dzia³ania Komunalnego Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 69
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 19 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
Zgromadzenie Komunalnego Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wadzania cieków na obszarze dzia³ania Komunalnego
Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w trybie i na zasadach
okrelonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem, w którym decyzja
Zarz¹du Komunalnego Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie w sprawie udzielenia przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków stanie siê ostateczna,
jednak nie wczeniej ni¿ z up³ywem 14 dni od dnia jej
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia Komunalnego
Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie
A. Drze¿d¿on
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 14/02
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
na obszarze dzia³ania
Komunalnego Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie
SPIS TRECI
I. Postanowienia ogólne .
II. Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz obowi¹zki Przedsiêbiorstwa i Odbiorców us³ug warunkuj¹ce jego utrzymanie.
III. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami us³ug.
IV. Warunki przy³¹czenia do sieci.
V. Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach.
VI. Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych cieków, oraz sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany informacji.
VII. Postanowienia koñcowe.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, prowadzonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zwane dalej Przedsiêbiorstwem, na podstawie zezwolenia Zarz¹du Komunalnego Zwi¹zku
Gmin we W³adys³awowie, na terenie gmin W³adys³awowo i Jastarnia.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
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3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w niniejszym regulaminie jest mowa bez bli¿szego oznaczenia o ustawie nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747).
§2
1. Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Przedsiêbiorstwa i Odbiorców us³ug, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Odbiorc¹ us³ug w rozumieniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy.
Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo oraz obowi¹zki
Przedsiêbiorstwa i Odbiorców us³ug warunkuj¹ce
jego utrzymanie
§3
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem; wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
2) jakoæ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ wymagania
dotycz¹ce jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi, okrelone w przepisach wykonawczych
do ustawy
3) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków.
4) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
5) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 4.
2. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem g³ównym.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.
§4
1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, jak te¿ nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa.
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2. Odbiorcy us³ug obowi¹zani s¹ w szczególnoci do:
1) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
wykorzystywania przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okrelonych w umowie
i w warunkach przy³¹czenia do sieci,
2) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) nie zmieniania, bez pisemnej zgody Przedsiêbiorstwa,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ
wp³yw na dzia³anie sieci,
5) dotrzymywania okrelonych w przepisach wykonawczych do ustawy oraz w umowie iloci i warunków
wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
oraz wymagañ co do ich jakoci i rodzaju,
6) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych cieków,
7) instalowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej eksploatacji
tych urz¹dzeñ,
8) zainstalowania, na ¿¹danie Przedsiêbiorstwa, urz¹dzeñ
pomiarowych s³u¿¹cych do okrelania iloci i jakoci
cieków przemys³owych, je¿eli takie wymaganie jest
uzasadnione mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zagro¿eñ dla
bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub bezpieczeñstwa konstrukcji
budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ
kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania cieków,
9) zapewnienia niezawodnego dzia³ania wodomierzy
i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹
zamontowane, jak te¿ zabezpieczenie tych miejsc
przed dostêpem osób nieuprawnionych,
10) powiadomienia Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ, w stopniu umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej
przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalenie iloci cieków
odprowadzanych do kanalizacji,
11) powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w technologii produkcji lub sposobie wiadczenia us³ug,
przed ich wprowadzeniem, je¿eli mog¹ one prowadziæ do zwiêkszenia ³adunku zanieczyszczeñ w odprowadzanych ciekach,
12) umo¿liwienia przedstawicielom Przedsiêbiorstwa
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ bêd¹cych w posiadaniu Odbiorcy us³ug, po okazaniu
przez nich legitymacji i pisemnego upowa¿nienia podpisanego przez kierownika Przedsiêbiorstwa, okrelaj¹cego czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owo-
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ci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza
g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie
prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹ i niniejszym regulaminem.
3. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do powiadamiania
Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
4. Odbiorca us³ug jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§5
Zabrania siê wprowadzania cieków bytowych i cieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a tak¿e
wprowadzania cieków opadowych lub roztopowych,
wód drena¿owych i wód z odwodnieñ budowlanych do
kanalizacji sanitarnej.
§6
1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania
zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w
ustawie i niniejszym Regulaminie.
3. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
4. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne wy³¹cznie w przypadkach i na warunkach okrelonych w ustawie.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
umów z Odbiorcami us³ug
§7
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹ us³ug.
§8
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§9
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta
z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
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§ 10

1. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o których mowa w § 9, Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy na rozliczanie op³at za wodê i cieki z
korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest równoczesny odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Przedsiêbiorstwo ustalili sposób
rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali,
5) zosta³ uzgodniony i potwierdzony pisemn¹ zgod¹
wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ
dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e w szczególnie uzasadnionych
przypadkach wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 1.
§ 11
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów z prób
i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przy³¹czy,
prac budowlano-monta¿owych, w terminie do 14 dni od
dnia podpisania ostatniego protoko³u.
§ 12
1. Umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
cieków zawieraæ powinna postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia wynikaj¹ce z przepisów
wykonawczych do ustawy wymogi w zakresie:
1) sposobu realizacji obowi¹zków dostawców cieków
przemys³owych
2) warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
3) dopuszczalnych wartoci wskaników zanieczyszczeñ w ciekach przemys³owych wprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
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4) sposobu sprawowania kontroli iloci i jakoci cieków.
3. Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków winien stanowiæ za³¹cznik, sk³adany przez Odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia
wody oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku przemys³owych
Odbiorców us³ug, równie¿ jakoæ odprowadzanych
cieków.
§ 13
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa zawarta na czas nieokrelony winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê us³ug za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 14
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, umowa zawarta
z dotychczasowym Odbiorc¹ wygasa.
Rozdzia³ IV
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 15
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest zapewniæ realizacjê
budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminy W³adys³awowo i Jastarnia w studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w
zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w niniejszym Regulaminie oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
§ 16
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe) w budynkach zasilanych w wodê,

3.

4.
5.

6.

b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody,
5) uwierzytelniony odpis ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Do wniosku osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do
sieci, obowi¹zana jest za³¹czyæ dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci.
Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem i uzyskanie pozwolenia na budowê, o ile jest ono wymagane.
Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
§ 17

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy us³ug wodomierza g³ównego
wraz z zaworem g³ównym. Koszty zainstalowania
i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo.
2. Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny
koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 18
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿a Odbiorcê us³ug.
§ 19
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Przedsiêbiorstwa, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z Przedsiêbiorstwem, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Przedsiêbiorstwu na zasadach okrelonych w
art. 31 ustawy.
Rozdzia³ V
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 20
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
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2. Przy rozliczeniach z Odbiorcami us³ug, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹
uchwa³¹ Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin
we W³adys³awowie b¹d wprowadzon¹ w trybie art.
24 ust. 8 ustawy.
§ 21
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy,
z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z
wodomierzy w lokalach.
§ 22
1. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia
okrelonych w przepisach wykonawczych do ustawy.
2. W przypadku awarii wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie redniego poziomu zu¿ycia
w analogicznym okresie roku poprzedniego, a braku
takiej mo¿liwoci na podstawie zu¿ycia wody w ostatnim okresie rozliczeniowym.
§ 23
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody.
§ 24
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 25
1. Strony okrel¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej
dostarczenia.
3. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku zap³aty op³at.
4. W przypadku nadp³aty, zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci, lub na ¿¹danie Odbiorcy us³ug, zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia pisemnego
wniosku w tej sprawie.
§ 26
1. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
2. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 27
Za wodê:
1) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
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2) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
3) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen
i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ VI
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, oraz sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 28
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania Odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest powiadomiæ Odbiorców us³ug w sposób zwyczajowo przyjêty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz o koniecznoci
przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹dzeñ
3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców us³ug w przypadkach, gdy wystêpuj¹
warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w
szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) wyst¹pi³ brak wody na ujêciu,
4) zachodzi potrzeba zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po¿arowych,
5) nast¹pi³a przerwa w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ.
4. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 24 godziny Przedsiêbiorstwo winno zorganizowaæ dostawy wody rodkami obwonymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.
§ 29
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
Odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 30
W razie zg³oszenia Przedsiêbiorstwu przez Odbiorcê
us³ug ¿¹dania udzielenia wyjanieñ w przedmiocie braku
ci¹g³oci us³ug, niedotrzymywania odpowiedniej jakoci
dostarczanej wody lub awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych Przedsiêbiorca obowi¹zany jest udzieliæ odpowiedzi nie póniej ni¿ w terminie:
1) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
2) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
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3) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 31
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje winny byæ wnoszone przez zainteresowanego na pimie, bezporednio w siedzibie Przedsiêbiorstwa albo listem poleconym.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji
w terminie 14 dni od daty jej wp³ywu.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 32
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
14/02 Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin we
W³adys³awowie z dnia 13 wrzenia 2002 r. i obowi¹zuje
od dnia, w którym decyzja Zarz¹du Komunalnego Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie w sprawie udzielenia przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu zezwolenia
na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
stanie siê ostateczna, jednak nie wczeniej ni¿ z up³ywem
14 dni od dnia jej og³oszenia.
§ 33
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
zastosowanie znajduj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,
a w szczególnoci ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami
wykonawczymi.
§ 34
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest na ¿¹danie Odbiorców us³ug do bezp³atnego dostarczania im niniejszego
Regulaminu.

669
UCHWA£A Nr XXXVI/213/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Zespó³ Ekonomiczno Administracyjny  Szkó³ w Malborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) -Rada
Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Gminnemu Zespo³owi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkó³ w Malborku statut, który stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2
Traci moc uchwa³a Nr XIII/68/95 Rady Gminy w Malborku z dnia z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Malborku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Idzikowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVI/213/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 9 padziernika 2002 r.
STATUT
Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó³ w Malborku
I. Postanowienia ogólne
1. Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w
Malborku, zwany w dalszej treci Zespo³em, zosta³ powo³any uchwa³¹ Nr XIII/66/95 Rady Gminy w Malborku z dnia 28 grudnia 1995 r. do obs³ugi administracyjnej i finansowo ksiêgowej owiatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina w Malborku.
2. Zespó³ posiada siedzibê w Malborku ul. G³ówna 5.
3. Zespó³ dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.),
 ustawy z dnia 21 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593),
 niniejszego statutu.
4. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Zespo³u sprawuje Wójt Gminy w Malborku.
5. Zespo³em kieruje kierownik zatrudniony przez ustawowo uprawniony organ jako pracownik samorz¹dowy
na podstawie umowy o pracê.
II. Cel i przedmiot dzia³ania
1. Celem dzia³ania Zespo³u jest:
1) usprawnienie obs³ugi ekonomiczno-finansowej i administracyjnej publicznych szkó³ podstawowych
i gimnazjum, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina w Malborku- zwanych w dalszej treci szko³ami;
2) reprezentowanie interesów obs³ugiwanych szkó³
wobec organów Gminy w Malborku oraz organu
sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;
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3) pe³nienie roli centrum informacyjnego w zakresie
spraw administracyjnych, finansowych oraz potrzeb
kadrowych obs³ugiwanych szkó³;
4) d¹¿enie do racjonalnego wykorzystania przyznanych
subwencji i dotacji w obs³ugiwanych szko³ach;
5) sporz¹dzanie analiz dotycz¹cych stanu maj¹tkowego, realizacji planów finansowych, zatrudnienia oraz
innych dziedzin w zakresie owiaty i wychowania.
2. Cele powy¿sze Zespó³ realizuje miêdzy innymi poprzez:
1) inicjowanie i opracowywanie projektów usprawnieñ
organizacyjnego funkcjonowania szkó³;
2) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej, szkoleniowej, oraz banku danych dotycz¹cych
potrzeb obs³ugiwanych szkó³;
3) inicjowanie i koordynowanie wspó³pracy pomiêdzy
dyrektorami szkó³;
4) opracowywanie projektów uchwa³ oraz innych aktów prawa wewnêtrznego w zakresie owiaty i wychowania;
5) przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami
szkó³ propozycji w zakresie inwestycji i remontów;
6) sporz¹dzanie zbiorczych informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych oraz planów finansowych
szkó³;
7) przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkó³;
8) udzielanie pomocy szko³om w opracowywaniu planów finansowych w sposób zapewniaj¹cy jak najefektywniejsze wykorzystanie rodków;
9) prowadzenie dokumentacji finansowej na podstawie porozumieñ zawartych ze szko³ami;
10) prowadzenie innych spraw zleconych przez organ
wykonawczy Gminy w Malborku.
III. Zarz¹dzanie i organizacja
1. Na czele Zespo³u stoi kierownik, którego zatrudnia
i zwalnia ustawowo do tych czynnoci uprawniony organ Gminy w Malborku
2. Umowa o pracê z kierownikiem Zespo³u mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony i mo¿e byæ
poprzedzona konkursem, którego tryb i zasady okrela Wójt Gminy w Malborku.
3. Czynnoci z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec kierownika Zespo³u wykonuje Wójt Gminy
w Malborku.
4. Kierownik kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Zespo³u i reprezentuje go na zewn¹trz, zarz¹dza mieniem Zespo³u, a tak¿e wykonuje zadania przypisane Wójtowi Gminy, wynikaj¹ce z przepisów ustawy o systemie owiaty na zasadzie oddzielnego pe³nomocnictwa.
5. W sprawach zwyk³ego zarz¹du kierownik Zespo³u dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez organ wykonawczy Gminy w Malborku.
6. Kierownikowi Zespo³u mog¹ byæ udzielane przez organy Gminy w Malborku pe³nomocnictwa w zakresie
czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d.
7. Kierownik ponosi odpowiedzialnoæ za ca³okszta³t dzia³alnoci Zespo³u, w tym za prawid³owoæ gospodarki
finansowej oraz rozlicza siê ze swojej dzia³alnoci przed
Wójtem Gminy w Malborku.
8. Pracownicy Zespo³u s¹ pracownikami samorz¹dowymi i podlegaj¹ bezporednio kierownikowi Zespo³u.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. Szczegó³owe zasady organizacji i funkcjonowania Zespo³u okrela regulamin pracy sporz¹dzony przez jego
kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy w Malborku.
IV. Gospodarka finansowa
1. Zespó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹, której gospodarka
finansowa prowadzona jest na zasadach okrelonych
w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Zespo³u jest roczny
plan finansowy zatwierdzony przez Radê Gminy w Malborku.
3. Zespó³ pokrywa swoje wydatki bezporednio z bud¿etu, a pobrane dochody odprowadzane s¹ na rachunek
bud¿etu Gminy w Malborku.
4. Kontrolê prawid³owoci gospodarki finansowej Zespo³u sprawuj¹ Skarbnik oraz Wójt Gminy w Malborku.
5. Zespó³ prowadzi rachunkowoæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy i sporz¹dza na ich podstawie sprawozdawczoæ finansow¹.
6. Kierownik Zespo³u odpowiada za dyscyplinê bud¿etow¹.
V. Postanowienia koñcowe
1. Zespó³ u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treci:
Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w
Malborku.
2. Zmiany niniejszego statutu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr VII/47/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie uniewa¿nienia uchwa³y Nr III/11/2002 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 41/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 9 stycznia 2003 r. Rada Miejska
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Stwierdza siê niewa¿noæ uchwa³y Nr III/11/2002 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomoci opublikowanej
w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 83, poz. 1844 z dnia
5 grudnia 2002 r. z dniem 1 stycznia 2003 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 670, 671

 2014 

nika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231)
Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
F. Sumis³awski

§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dziemiany
na rok 2003 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

§3

w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Dziemiany na rok 2003.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padzier-

Za³¹cznik Nr 1
Plan dzia³ania dla realizatorów Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dziemiany na rok 2003
Lp
1.

Kategoria
zadania
Zwiêkszenie
dostêpnoci terapii
Pomoc dla rodziny

2.

Dzia³alnoæ
profilaktyczna

3.

Cel zadania
•
•
•

utrzymanie wspó³pracy z Poradni¹ Odwykow¹ w Kocierzynie
wspó³praca z Centrum Interwencji Kryzysowej
utrzymanie punktu konsultacyjnego, którego celem jest
udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w
rodzinie oraz osobom uzale¿nionym od alkoholu
wynagrodzenia terapeutów
• pomoc prawna dla rodzin i ofiar przemocy w rodzinie
• podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu
obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa
odwykowego
nale¿noci za badanie w przedmiocie uzale¿nienia od
alkoholu
• wdra¿anie procedury Niebieskiej Karty
• indywidualne rozmowy z rodzicami
• projekcje filmów o tematyce alkoholowej
• pogadanki tematyczne prowadzone w szkole na godzinach
wychowawczych przez przedstawicieli Policji, GOPS, S¹du
Rodzinnego, AA, S³u¿by Zdrowia, PPP
• prowadzenie programów profilaktyki alkoholowej we
wszystkich szko³ach na terenie Gminy Dziemiany
• realizacja w szko³ach programu Drugi elementarz, Noe
• przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w/wym. programu
• prowadzenie imprez o charakterze trzewociowym jak:
- konkurs wiedzy o alkoholu z nagrodami
- konkurs plastyczny (plakat, fotografia, rzeba)
- konkursy poetycko - muzyczne
- projekcje filmów antyalkoholowych
- przedstawienia teatralne
- organizowanie zawodów i turnieji sportowych
(zakup sprzêtu sportowego, zakup nagród rzeczo wych)
- olimpiada sportowa, bal sportu
- wspólne spotkania z rodzicami : ogniska, pieczenie kie³basek,
konkursy z udzia³em rodziców i wychowawców, organizacja zajêæ
w czasie ferii zimowych
- wigilia dla dzieci z rodzin patologicznych
- organizacja Dnia Dziecka
- organizowanie ró¿nych form spêdzania czasu wolnego
• systematyczna analiza problemów alkoholowych w Gminie
Dziemiany

Podmiot
Koszt
realizuj¹cy zadanie zadania
GKRPA
1.000,00
Terapeuci
GKRPA
Pe³nomocnik
Policja
GOPS
Orodek Zdrowia
Szko³y

4.800,00

500,00

Instruktorzy
Wychowawcy klas
Orodek Kultury
Szko³y
GKRPA

2.000,00

11.000,00
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4.

5.

broszury, plakaty, ulotki, p³yty, kasety video, poradniki,
przewodniki, ksi¹¿ki o tematyce antyalkoholowej i
antynarkotykowej
organizacja
biblioteczki
z
pras¹
i
publikacjami
antyalkoholowymi
wyjazdy do teatru, kina, wycieczki, kolonie, zimowiska,
biwaki, wyjazdy na basen
do¿ywianie dzieci
zakup niezbêdnego wyposa¿enia szkolnego (podrêczników,
przyborów itp. )
nawi¹zanie wspó³pracy z organizacjami m³odzie¿owymi w celu
rozszerzenia profilaktyki antyalkoholowej
wyposa¿enie pomieszczeñ wietlic socjoterapeutycznych
istniej¹cych na terenie Gminy ( meble, sprzêt RTV, itp. )
modernizacje wietlic
sfinansowanie i dofinansowanie zakupu materia³ów i sprzêtu
niezbêdnego do realizacji programu realizowanego przez
lokalne instytucje
dofinansowanie Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

GKRPA
Pe³nomocnik

1.500,00

Szko³y
GKRPA

2.500,00

•
•
•

rozpatrywanie wniosków o zezwolenia
kontrola przestrzegania przepisów
spotkania z w³acicielami punktów sprzeda¿y alkoholi

GKRPA

•
•

delegacje cz³onków Komisji
przeszkolenie cz³onków Komisji

GKRPA

500,00
2.500,00

GKRPA

4.050,00

Rozpowszechnianie
materia³ów
informacyjnych
o tematyce
antyalkoholowej
Dofinansowanie dla
dzieci z rodzin
alkoholowych

•

Wspomaganie
dzia³alnoci
instytucji
i stowarzyszeñ

•

•
•
•
•

•
•
•

6.

•

7.

8.

9.

Ustalanie
zasad wydawania i
cofania zezwoleñ na
prowadzenie
sprzeda¿y napojów
alkoholowych
Konsultacje
i szkolenia
cz³onków Komisji
Wynagrodzenia
cz³onków komisji

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

•

50,00 z³ 1 cz³onka za udzia³ w posiedzeniu
450,00 z³ x 9 posiedzeñ

GKRPA
Organizacja
m³odzie¿owa

3.500,00
500,00

7.000,00
2.400,00
1.250,00

OGÓ£EM:

1.000,00

46.000,00

672

§2

UCHWA£A Nr III/45/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  max 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22° 
45°),musi mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce
ognia,
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ (KL),
 10,0 m od lasu,
 4,0 m od osi istniej¹cej linii napowietrznej,

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 1052, obrêb
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,1325 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 1052, po³o¿onego we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 672, 673
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i) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
KL  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki  drog¹ publiczn¹ oznaczon¹ nr ewidencyjnym 330/1.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
Obszar po³o¿ony jest w:
a) zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia
wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni.
Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji
nr O-V-7226/1/93 Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.),
b) zasiêgu strefy ograniczeñ wysokoci zabudowy lotniska cywilnego Trójmiasto,
c) zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski (G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹. Odpowiednie uwarunkowania okreli Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku).

op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/46/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 733/1 i nr 733/36,
obrêb Chwaszczyno, 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:

§3

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0.63 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 733/1 i nr 733/36 po³o¿onego we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 drogi.

§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania

§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODA-
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ROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia poszczególnych dzia³ek  minimum
1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  max 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22° 
45°),
g) nieprzekraczalne linie zabudowy
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drog¹ dojazdow¹ i drog¹ wewnêtrzn¹
 10,0 m od linii lasu
h) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 1,5 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem manewrowym
o wymiarach na 12,5 m na 12,5 m  dojazd do stacji
transformatorowej i przyleg³ych terenów budownictwa mieszkaniowego.
1 KX  ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci 6,5 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
2 KX  ci¹g pieszy o szerokoci 2,5 m, przeznaczony
na doprowadzenie sieci elektroenergetycznej i gazowej do dzia³ek budowlanych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ek drog¹ wewnêtrzn¹ KW
i ci¹giem pieszo  jezdnym KX.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z projektowanej sieci gazu
przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek,
g) wody opadowe  z dachów obiektów budowlanych
nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu poszczególnych dzia³ek budowlanych nale¿y obsadziæ drzewami i krzewami.
Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek zabudowy mieszkaniowej,
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1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar planu po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie
ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ zakazy
i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 Woj.
Gd. z dnia 06.08.1993 r.
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony w zasiêgu zbiornika Nr 113, który
nie zosta³ zatwierdzony jako G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego (nieobowi¹zuj¹ce),
e) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê, 5% w przypadku nieodp³atnego
przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w
za³¹czniku do uchwa³y.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/47/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 756/3, 756/4,
obrêb Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
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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 dla obszaru o powierzchni 0,5527 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 756/3, 756/4, po³o¿onego we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 teren us³ug turystyki.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia poszczególnych dzia³ek  minimum
1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  max 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 100,0 m od linii brzegowej jeziora.
i) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
MN, UT  teren us³ug turystyki; adaptacja istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej:
a) wyklucza siê realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej,
b) terenowe urz¹dzenia sportowe i rekreacyjne,
c) program parkingowy zwi¹zany z funkcj¹ us³ugow¹, wyliczony wg wskanika:
 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ 1mp/1 obiekt us³ugowy,
 1mp/10 zatrudnionych,
 miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
KD  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.

1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ek drog¹ dojazdow¹ KD.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki,
e) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazu przewodowego,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.
(Decyzja nr 0-V-7726/1/93),
b) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia
okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony w zasiêgu zbiornika Nr 113, który
nie zosta³ zatwierdzony jako G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
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2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/48/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 96/4, 96/5, 96/6, 96/7,
96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/16, 96/17,
96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 96/25,
96/26, 96/27 we wsi Glincz, 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, z 2002 r. 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 dzia³ek nr: 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9,
96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/16, 96/17, 96/18,
96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 96/25, 96/26,
96/27 we wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/
8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/16, 96/17,
96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 96/25,
96/26, 96/27 we wsi Gliñcz, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 2000,
stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
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2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas techniczny,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 01 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej;
02 Kw  komunikacja wewnêtrzna, droga dojazdowa; 03 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych 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) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) maksymalna wysokoæ budynków: dopuszczalna
maksymalna wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
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8) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolami: 1 MN,
2 MN, 3 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych.
 dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych lub
dobudowanych oraz budynków gospodarczych.
b) Warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
B1) podzia³ na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu z nastêpuj¹cymi uwagami:
 dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek
 dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ki nr 96/7 na
dzia³ki budowlane, przy spe³nieniu nastêpuj¹cych
wymogów: powierzchnia dzia³ki budowlanej minimum 1000 m2, dostêp do drogi 02 Kw
B2) nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu
B3) procent zabudowy: maksimum 30%
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych ustala siê: budynki
parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o
spadku ok. 40°, maksymalna wysokoæ budynków
10,00 m, poziom posadowienia parteru do 0,70
m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku)
 dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ  6 m
 usytuowanie kalenicy: kalenica g³ówna budynków
mieszkalnych prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd; dla pozosta³ych budynków  nie
ustala siê
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 tereny po³o¿one pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami terenu (oznaczone
na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek
bêd¹cych przedmiotem inwestycji)
f) Inne ustalenia:
 wzd³u¿ napowietrznej linii energetycznej nale¿y zachowaæ strefê ochronna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
 realizacja budynków w obrêbie dzia³ki nr 96/4 i 96/6
wymaga sporz¹dzenia dokumentacji geologiczno
 in¿ynierskiej jako za³¹cznika do projektu budowlanego.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tego terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren do poszerzenia drogi gminnej, przyleg³ej do
terenu od strony pó³nocnej
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 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 3 m,
jak na rysunku planu
 nawierzchnia terenu: chodnika  utwardzona, pozosta³ego terenu  nieutwardzona.
 w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej.
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 02 Kw,
03 Kw przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla tych terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) teren 02 Kw:
 teren stanowi ulicê dojazdow¹ klasy D
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10,00 m  jak na rysunku planu
 ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 15 m x 24 m  jak na rysunku planu
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników utwardzona
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
b) teren 03 Kw:
 ci¹g pieszo  jezdny
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
8m  jak na rysunku planu
 nawierzchnia utwardzona
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazdy do:
 dzia³ek w obrêbie terenu: 1MN: od ulicy dojazdowej 02 Kw oraz do dzia³ki nr 96/4 z drogi gminnej
przez teren 01K
 dzia³ek w obrêbie trenów: 2MN, 3 MN z ulicy dojazdowej 02 Kw i z ci¹gu pieszo  jezdnego 03 Kw
b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN  zabezpieczyæ
miejsca postojowe wed³ug wskanika: minimum
2 mp/mieszkanie.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Etapowo, do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie
cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków do
oczyszczalni. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki
pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN  w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych
 dla terenu 01 K  powierzchniowo w obrêbie terenu
 dla terenów 02 Kw, 03 Kw  do kanalizacji deszczowej w ulicy 02Kw a nastêpnie do studni ch³onnych lub do odbiornika. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach. Na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do gruntu lub do odbiornika nale¿y uzyskaæ pozwolenie
wodno  prawne.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne.
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e) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
6. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) Teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
b) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie.
c) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych terenów infrastruktury technicznej.
7. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MN, 2 MN, 3 MN  w wysokoci 30,00% 5%
w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez
Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do
uchwa³y;
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
§4
USTALENIA KOÑCOWE
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2,
poz. 6 z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr IV/24/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-us³ugowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie obejmuj¹cego obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi po³o¿ony po obu
stronach ul. Piotrowo oraz teren w s¹siedztwie ulicy Jagielloñskiej przylegaj¹cy do w/w zabudowy.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15.poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41. poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w wykonaniu uchwa³y Nr XXXII/306/2001 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 31 maja 2001 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu mieszkalno-us³ugowego Piotrowo
w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie na wniosek Prezydenta
Miasta, Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-us³ugowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie obejmuj¹cego obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi po³o¿ony po
obu stronach ul. Piotrowo oraz teren w s¹siedztwie
ulicy Jagielloñskiej przylegaj¹cy do w/w zabudowy.
Dok³adny przebieg granic obowi¹zywania niniejszej
zmiany planu okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y  rysunek zmiany planu.
§2
1. Na ustalenia niniejszej zmiany planu sk³adaj¹ siê ³¹cznie:
1) ustalenia ogólne  zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe dla obszarów o odmiennych
zasadach zagospodarowania  zawarte w § 4 niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym karty ustaleñ dla obszarów;
3) ustalenia graficzne  zawarte na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ oraz ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na obszarze w granicach obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu:
1) BUDYNEK MIESZKALNY  budynek przeznaczony
do wykonywania funkcji mieszkaniowej (dzia³alnoæ
wynikaj¹ca z zamieszkiwania oraz zwi¹zana z obs³ug¹ w³asnych gospodarstw domowych przez ich u¿ytkowników), który zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze oraz mo¿e zawieraæ pomieszczenia techniczne lub gospodarcze,
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2) BUDYNEK MIESZKALNO-US£UGOWY  budynek
mieszkalny, w którym dopuszcza siê wydzielenie pomieszczeñ przeznaczonych dla funkcji us³ugowych dopuszczonych w niniejszej zmianie planu, na zasadach
w niej okrelonych,
3) UCI¥¯LIWE ODDZIA£YWANIE  oddzia³ywanie, które
w jakikolwiek sposób wp³ywa na zasoby rodowiska
i jego podstawowe elementy tj. wodê, powietrze, ziemiê, standard akustyczny, walory przyrodnicze, standard ¿ycia cz³owieka, z przekroczeniem lub bez przekroczenia dopuszczalnych norm lecz z obni¿eniem standardu,
Szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie wyra¿a siê np.:
emisj¹ szkodliwych substancji do atmosfery, ha³asem,
drganiami, promieniowaniem, wieceniem, emisj¹ substancji zapachowych, zak³ócaniem fal radiowych, uci¹¿liwoci¹ dla funkcji mieszkaniowej ze wzglêdu na przedmiot sk³adowania lub obs³ugê transportow¹.
4) OBSZARY O ODMIENNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA  obszary wyznaczone zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla których formu³owane s¹ odrêbne ustalenia zmiany planu,
5) ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU  elewacja od strony ul. Piotrowo,
6) WYSOKOÆ BUDYNKU  wysokoæ liczona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ
gospodarczych lub technicznych do górnej p³aszczyzny stropu lub stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z gruboci¹ izolacji cieplnej bez
uwzglêdnienia wyniesionych ponad tê p³aszczyznê
maszynowni, dwigów i innych pomieszczeñ technicznych,
7) WYSOKOÆ LINII OKAPU  najmniejsza z odleg³oci
pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ linii okapu a jej rzutem prostopad³ym na teren,
8A) K¥T POCHYLENIA DACHU:
a) dla czêci dachów, które nie s¹ mansardami  k¹t
pochylenia p³aszczyzny po³aci dachowej mierzony wzglêdem p³aszczyzny poziomej,
b) dla czêci dachów, które s¹ mansardami  k¹t pochylenia p³aszczyzny przechodz¹cej przez kalenicê i liniê okapu po³aci dolnej, mierzony wzglêdem
p³aszczyzny poziomej,
B) dach spe³niaj¹cy wymagania w zakresie k¹ta pochylenia musi przekrywaæ minimum 75% powierzchni
rzutu prostopad³ego budynku, przy czym musi to
byæ dach o minimum dwóch kierunkach spadków.
§4
1. Ustala siê podzia³ obszaru w granicach obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu na obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania, których granice okrelaj¹
wyznaczone na rysunku zmiany planu obligatoryjne linie rozgraniczaj¹ce obszary o odmiennych zasadach
zagospodarowania.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonych obszarów o
odmiennych zasadach zagospodarowania zawarte s¹
w odpowiednich kartach ustaleñ, na które sk³adaj¹ siê:
1) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: A, B,
2) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: Z/KP1, Z/KP2.
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KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
A, B
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. W parterach budynków dopuszcza siê funkcje us³ugowe o charakterze us³ug podstawowych z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, rzemios³a us³ugowego,
zdrowia, higieny, pielêgnacji, rekreacji, administracji, kultury oraz te z funkcji wynikaj¹cych z dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez u¿ytkowników funkcji mieszkaniowej, które mog¹ byæ wykonywane jedynie w pomieszczeniach mieszkalnych bez mo¿liwoci zmiany sposobu u¿ytkowania pomieszczeñ mieszkalnych na potrzeby dopuszczonej funkcji us³ugowej.
1.1.3. Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e wywo³ywaæ uci¹¿liwego oddzia³ywania.
1.2.Ddopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
5 i wiêcej mieszkañ lub w formie budynków mieszkalnych
zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie przy czym
dla ca³oci obszaru objêtego jednym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym, dla którego wydano jedno pozwolenie
na budowê obowi¹zuje jedna forma zabudowy.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ wydzielenia geodezyjne przedstawione na rysunku zmiany planu jako linie rozgraniczaj¹ce
obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania.
2.1.2. Dopuszcza siê dalsze wydzielenia geodezyjne, o ile
wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego
czêci¹ projektu budowlanego zabudowy obszarów A i B.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-us³ugowych
3.2.1. usytuowanie budynków na dzia³ce
3.2.1.1.Obowi¹zuj¹ linie zabudowy przedstawione na rysunku zmiany planu.
3.2.1.2.Minimum 70% ³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2.1.3. Na pozosta³ej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w obu
kierunkach, wy³¹cznie na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2.1.4.Dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³oci mniejszej ni¿ 4 m od pn.-zach. granicy dzia³ki na obszarze A i od pd.-wsch. granicy dzia³ki na obszarze B.
3.2.2. Wysokoæ budynków
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3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków ustala siê na
12,5 m.
3.2.3. wysokoæ linii okapu
3.2.3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
9,5 m.
3.2.3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¿ 30% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2.4. k¹t pochylenia dachu
3.2.4.1. Dla wszystkich budynków objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, dla którego wydano jedno
pozwolenie na budowê obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia
dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51°.
3.2.5. pokrycie dachu
3.2.5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, dla
którego wydano jedno pozwolenie na budowê obowi¹zuje jeden rodzaj i kolor pokrycia dachowego.
3.3.obs³uga komunikacyjna
I miejsca postojowe
3.3.1. Inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ na terenie
A i B miejsca postojowe na potrzeby funkcji mieszkaniowej i ewentualnej funkcji us³ugowej, przy czym liczba
miejsc postojowych dla funkcji mieszkaniowej winna byæ
nie mniejsza ni¿ liczba mieszkañ, a liczba miejsc postojowych dla funkcji us³ugowej powinna wynosiæ minimum
15 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
3.3.2. Dopuszcza siê realizacjê czêci programu parkingowego na czêci obszarów Z/KP1, Z/KP2.
3.3.3. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru A oraz obszaru B
nale¿y zapewniæ z ulicy Piotrowo.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ obowi¹zuje ten
sam typ ogrodzenia dla ca³oci obszaru objêtego jednym
przedsiêwziêciem inwestycyjnym.
3.5 infrastruktura techniczna
3.5.1. Ka¿dy budynek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczn¹ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego
miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ oraz funkcji us³ugowej winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed
zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.5.3. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.inne, szczególne warunki zagospodarowania obszaru*
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.7.1. Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami A, B oraz wykonanie
miejsc postojowych  na potrzeby osób zamieszka³ych
w granicach obszarów A i B oraz na potrzeby u¿ytkowników funkcji us³ugowych zrealizowanych w granicach
obszarów A i B  w iloci okrelonej zmian¹ planu  dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego, obejmuj¹cego minimum ca³oæ obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem
A lub B, dla którego wydano jedno pozwolenie na budowê.
3.7.2. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia przejæ i przejazdów przez teren A w miejscach wyznaczonych na rysunku zmiany planu.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM
Z/KP1, Z/KP2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
zieleni ogólnodostêpnej, w czêci lub w ca³oci zamienn¹ z funkcj¹ parkingu terenowego.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania
1.3.1. Zagospodarowanie dopuszcza siê w formie: zieleni, obiektów ma³ej architektury, oraz sieci urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, cie¿ek pieszych i rowerowych oraz
parkingu.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. W granicach obszarów oznaczonych na rysunku
zmiany planu symbolami Z/KP1, ZKP2 nie reguluje siê
zasad wydzieleñ geodezyjnych.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Zieleñ urz¹dzona stanowiæ musi min. 25% powierzchni obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem Z/KP1, Z/KP2.
3.2.ogrodzenia
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.infrastruktura techniczna
3.3.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.3.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.3.3. Wody opadowe z parkingu przed zrzutem do miejskiej kanalizacji deszczowej winny byæ oczyszczone ze
zwi¹zków ropopochodnych.
3.4.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.4.1. Nie okrela siê.
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3.5.inne, szczególne warunki zagospodarowania obszaru*
3.5.1. Nie okrela siê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
§5
1. Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Tczewa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Tczewie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszego planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-us³ugowego Piotrowo
w Tczewie uchwalony uchwa³¹ Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-us³ugowego Piotrowo
w Tczewie og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr
91, poz. 592 z dnia 25 wrzenia 2000 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa
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UCHWA£A Nr IV/25/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego po³o¿onego przy ul. Ba³dowskiej w Tczewie obejmuj¹cego obszar pomiêdzy: Ogródkami Dzia³kowymi im. H. Sienkiewicza i Nad Wis³¹, terenami doliny Strugi Drybok, terenem przemys³owym (przy granicy z gmin¹ wiejsk¹)
oraz ulic¹ Ba³dowsk¹.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.

Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15.poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41. poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w wykonaniu uchwa³y Nr XXXII/309/2001 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 31 maja 2001 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego po³o¿onego przy ul. Ba³dowskiej w Tczewie na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego po³o¿onego przy ul.
Ba³dowskiej w Tczewie obejmuj¹cego obszar pomiêdzy: ogródkami dzia³kowymi im. H. Sienkiewicza i Nad
Wis³¹, terenami doliny Strugi Drybok, terenem przemys³owym (przy granicy z gmin¹ wiejsk¹) oraz ulic¹
Ba³dowsk¹.
Dok³adny przebieg granic obowi¹zywania niniejszego
planu okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y 
rysunek planu.
§2
1. Na ustalenia niniejszego planu sk³adaj¹ siê ³¹cznie:
1) ustalenia ogólne  zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe dla obszarów o odmiennych
zasadach zagospodarowania  zawarte w § 4 niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym karty ustaleñ dla obszarów.
§3
1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ oraz ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na obszarze w granicach obowi¹zywania ustaleñ planu:
1) BUDYNEK MIESZKALNY  budynek przeznaczony
do wykonywania funkcji mieszkaniowej (dzia³alnoæ
wynikaj¹ca z zamieszkiwania oraz zwi¹zana z obs³ug¹ w³asnych gospodarstw domowych przez ich u¿ytkowników), który zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze oraz mo¿e zawieraæ pomieszczenia techniczne lub gospodarcze,
2) BUDYNEK MIESZKALNO-US£UGOWY  budynek
mieszkalny, w którym dopuszcza siê wydzielenie pomieszczeñ przeznaczonych dla funkcji us³ugowych
dopuszczonych w niniejszym planie,
3) UCI¥¯LIWE ODDZIA£YWANIE  oddzia³ywanie, które w jakikolwiek sposób wp³ywa na zasoby rodowiska i jego podstawowe elementy tj. wodê, powietrze, ziemiê, standard akustyczny, walory przyrodnicze, standard ¿ycia cz³owieka, z przekroczeniem lub
bez przekroczenia dopuszczalnych norm lecz z obni¿eniem standardu.
Szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie wyra¿a siê
np.: emisj¹ szkodliwych substancji do atmosfery, ha³asem, drganiami, promieniowaniem, wieceniem,
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emisj¹ substancji zapachowych, zak³ócaniem fal radiowych, uci¹¿liwoci¹ dla funkcji mieszkaniowej ze
wzglêdu na przedmiot sk³adowania lub obs³ugê transportow¹.
4) OBSZARY O ODMIENNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA  obszary wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu, dla których formu³owane s¹ odrêbne ustalenia planu,
5.A) FRONTOWA GRANICA DZIA£KI  linia wydzielenia
geodezyjnego, bêd¹ca równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania, znajduj¹ca siê po stronie przeciwnej obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy ni¿ wektor
oznaczenia graficznego tej linii,
B) dla dzia³ek, dla których nie zosta³a okrelona obligatoryjna, frontowa linia zabudowy, za frontow¹ granicê dzia³ki uznaje siê liniê wydzielenia geodezyjnego bêd¹c¹ równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obszar danej dzia³ki od obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami Y albo XY,
6.A) KALENICA G£ÓWNA  najd³u¿sza kalenica budynku
bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki spadku,
B) w przypadku gdy budynek posiada wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, na ró¿nych wysokociach wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a
siê najwy¿sz¹ z nich,
C) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej d³ugoci i wysokoci wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a siê tê z kalenic, która znajduje siê najbli¿ej
frontowej granicy dzia³ki,
7.A) WYSOKOÆ KALENICY G£ÓWNEJ  wysokoæ mierzona od najwy¿szego, projektowanego poziomu
terenu w linii cian zewnêtrznych projektowanego
budynku do górnej krawêdzi kalenicy g³ównej lub
szczytu, czyli punktu zbiegu p³aszczyzn po³aci dachowych, o ile budynek nie posiada kalenicy,
8) ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU  elewacja od
strony frontowej granicy dzia³ki,
9) WYSOKOÆ LINII OKAPU  najmniejsza z odleg³oci
pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ linii okapu a jej rzutem prostopad³ym na teren,
10.A) K¥T POCHYLENIA DACHU:
a) dla czêci dachów, które nie s¹ mansardami 
k¹t pochylenia p³aszczyzny po³aci dachowej mierzony wzglêdem p³aszczyzny poziomej,
b) dla czêci dachów, które s¹ mansardami  k¹t
pochylenia p³aszczyzny przechodz¹cej przez kalenicê i liniê okapu po³aci dolnej, mierzony wzglêdem p³aszczyzny poziomej,
c) dach spe³niaj¹cy wymagania w zakresie k¹ta pochylenia musi przekrywaæ minimum 75% powierzchni rzutu prostopad³ego budynku, przy
czym musi to byæ dach o minimum dwóch kierunkach spadków,
11.A) WYSOKOÆ OGRODZENIA  wysokoæ mierzona
od poziomu terenu bezporednio przylegaj¹cego
do ogrodzenia do górnej krawêdzi ogrodzenia,
b) w przypadku ogrodzeñ zlokalizowanych na pochy³ociach jest to rednia wysokoæ ka¿dego
przês³a,
12) WYSOKOÆ BUDYNKU  wysokoæ liczona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomiesz-
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czeñ gospodarczych lub technicznych do górnej p³aszczyzny stropu lub stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z gruboci¹ izolacji cieplnej bez
uwzglêdnienia wyniesionych ponad tê p³aszczyznê maszynowni, dwigów i innych pomieszczeñ technicznych.
§4
1. Ustala siê podzia³ obszaru w granicach obowi¹zywania ustaleñ planu na obszary o odmiennych zasadach
zagospodarowania, których granice okrelaj¹ wyznaczone na rysunku planu obligatoryjne linie rozgraniczaj¹ce obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonych obszarów o
odmiennych zasadach zagospodarowania zawarte s¹
w odpowiednich kartach ustaleñ, na które sk³adaj¹ siê:
1) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1, A2,
2) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B1, B2,
3) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8,
C9, C10,
4) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: D1, D2, D3, D4,
5) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: E1, E2, E3,
6) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: EL1, EL2, EL3,
7) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
planu symbolem Z1,
8) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem X1,X2, X3, X4, X5, X6,
9) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami XY1, XY2,
10) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem XY3,
11) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem Y1,
12) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
planu symbolem Y2,
13) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
planu symbolami Y3, Y4.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
A1, A2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹ oraz funkcjê us³ugow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcje us³ugowe o charakterze
us³ug podstawowych z zakresu: handlu detalicznego,
gastronomii, rzemios³a us³ugowego, zdrowia, higieny,
pielêgnacji, rekreacji, administracji, kultury oraz funkcjê
obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.1.3. Prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e wywo³ywaæ
uci¹¿liwego oddzia³ywania.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
5 i wiêcej mieszkañ, której integraln¹ czêæ stanowiæ
musz¹ zlokalizowane w parterach budynków mieszkal-
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nych pomieszczenia przeznaczone na potrzeby funkcji
us³ugowej, dostêpne dla klientów z bezporednio przyleg³ego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: XY1, XY2.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1, A2 dopuszcza
siê o ile wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla
przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego ca³oæ
obszarów: A1, A2, XY1, XY2 oraz obszary Y3 i Y4 w zakresie niezbêdnym do realizacji miejsc postojowych na
potrzeby obszarów A1, A2.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 35% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalno-us³ugowych
3.2.1. usytuowanie budynków na dzia³ce
3.2.1.1. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
3.2.1.2. W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach,
dla których na rysunku planu wyznaczono obligatoryjn¹,
frontow¹ liniê zabudowy minimum 70% ³¹cznej d³ugoci
rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku mieszkalno-us³ugowego, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2.1.3. Zasady sytuowania budynków na obligatoryjnych,
frontowych liniach zabudowy obowi¹zuj¹ przy równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnous³ugowych ustala siê na 12,5 m.
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
9,5 m.
3.2.3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¿ 30% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1. Dla wszystkich budynków mieszkalno-us³ugowych obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51°.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych, a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
mieszkalno-us³ugowych obowi¹zuje jeden materia³ oraz
jeden kolor pokrycia dachowego.
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3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1.Nie okrela siê.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5.1. W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ, w granicach w³asnej
dzia³ki, miejsca postojowe na potrzeby mieszkañców w
iloci nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe/1 gospodarstwo domowe oraz na potrzeby osób korzystaj¹cych z
funkcji us³ugowej w iloci minimum 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej.
3.5.2. Dopuszcza siê realizacjê czêci programu parkingowego w granicach s¹siaduj¹cych bezporednio z obszarami A1 i A2 odpowiednio obszarów Y3 i Y4.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony terenów uk³adu drogowego obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia dla ca³oci obszarów A1 i A2 przy czym nie dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.6.2. Nie dopuszcza siê wygradzania dzia³ek od strony
obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami XY1,
XY2.
3.7.infrastruktura techniczna
3.7.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczn¹  w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego
miasto lub jego czêæ.
3.7.2. Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji
deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ
oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7.4. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8.1. Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.9.1. Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1, A2 oraz wykonanie miejsc
postojowych na potrzeby osób zamieszka³ych w granicach obszarów A1, A2 w iloci wymaganej planem  dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego, obejmuj¹cego wszystkie obszary
oznaczone na rysunku planu symbolami A1, A2, XY1, XY2
oraz obszary Y3, Y4 w zakresie niezbêdnym do realizacji
miejsc postojowych na potrzeby obszarów A1 i A2, dla
którego wydano jedno pozwolenie na budowê.
3.9. 2.Ustala siê obowi¹zek zapewnienia przejcia piesze* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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go przez teren A1 w miejscu wyznaczonym na rysunku
planu.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
B1, B2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. W granicach obszarów dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniowa w formie: wolno stoj¹cych budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, bliniaczych
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, szeregowych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1
mieszkanie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2
do 4 mieszkañ w³¹cznie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ, przy czym dla ka¿dego z
obszarów obowi¹zuje jedna forma zabudowy.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹ca z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2, inne ni¿
okrelone na rysunku planu, dopuszcza siê o ile wynikaj¹
one z projektu zagospodarowania bêd¹cego czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia
inwestycyjnego obejmuj¹cego, jako minimum, ca³oæ
obszarów B1 lub B2 oraz obszary Y3, Y4 w zakresie niezbêdnym do realizacji miejsc postojowych na potrzeby
osób zamieszka³ych w granicach obszarów B1 lub B2.
2.1.3. Minimalna wielkoæ dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
 700 m2 w przeliczeniu na 1 wolno stoj¹cy budynek
mieszkalny zawieraj¹cych 1 mieszkanie,
 350 m2 w przeliczeniu na 1 bliniaczy budynek mieszkalny zawieraj¹cych 1 mieszkanie,
 210 m2 w przeliczeniu na 1 szeregowy budynek mieszkalny zawieraj¹cych 1 mieszkanie, stanowi¹cy rodkowy
segment zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym,
 350 m2 w przeliczeniu na 1 szeregowy budynek mieszkalny zawieraj¹cych 1 mieszkanie stanowi¹cy skrajny
segment zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
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3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 35% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1.Obowi¹zuj¹ linie zabudowy przedstawione na rysunku planu.
3.2.1.2.W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach,
dla których na rysunku planu wyznaczono obligatoryjn¹
frontow¹ liniê zabudowy minimum 60% ³¹cznej d³ugoci
rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku, tworz¹cych
elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2.1.3.Zasady sytuowania budynków na obligatoryjnych,
frontowych liniach zabudowy  obowi¹zuj¹ przy równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1.Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ oraz budynków mieszkalnych zawieraj¹cych nie od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie
ustala siê na 12,5 m.
3.2.2.2.Maksymaln¹ wysokoæ wolno stoj¹cych, szeregowych i bliniaczych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie ustala siê na 9,5 m.
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1.Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ oraz
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie ustala siê na 9,5 m.
3.2.3.2.Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu wolno stoj¹cych, szeregowych i bliniaczych budynków mieszkalnych
zawieraj¹cych 1 mieszkania ustala siê na 6,5 m.
3.2.3.3.Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¿ 30% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1.Dopuszcza siê k¹t pochylenia dachu nie mniejszy
ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51° przy czym dla wszystkich budynków realizowanych w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia dachu.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1.Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2.Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
mieszkalnych, realizowanych w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego objêtego jednym pozwoleniem
na budowê obowi¹zuje jeden rodzaj oraz jeden kolor
pokrycia dachowego.
3.2.5.3.Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków,
realizowanych w ramach niezale¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych obowi¹zuje kolor czerwony, matowy.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1.D³ugoæ elewacji frontowych budynków od strony wydzielonych w planie terenów uk³adu drogowego
nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 18 m.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
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3.5.1. Inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ, w granicach
w³asnej dzia³ki, miejsca postojowe na potrzeby mieszkañców  w iloci minimum 2 miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe  w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej w formie wolno stoj¹cych budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, minimum 1
miejsce postojowe/1 gospodarstwo domowe w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie bliniaczych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, szeregowych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
1 mieszkanie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od
2 do 4 mieszkañ w³¹cznie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ.
3.5.2. W przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ lub zabudowy mieszkaniowej w formie budynków zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie dopuszcza siê realizacjê czêci programu parkingowego w
liniach rozgraniczaj¹cych uk³adu drogowego bezporednio przylegaj¹cego do obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony terenów uk³adu drogowego obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia dla ca³oci obszaru objêtego jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym przy czym nie dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.6.2. W przypadku stosowania ogrodzeñ dzia³ek zagospodarowywanych w ramach niezale¿nych przedsiêwziêæ
inwestycyjnych, wysokoæ ogrodzenia od strony wyznaczonych w planie terenów uk³adu drogowego ustala siê
na 1,2 m, z dopuszczeniem przekroczenia tej wysokoci
przez s³upki ogrodzeniowe i elementy bram wjazdowowejciowych, przy czy nie dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.7.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ a w przypadku zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ równie¿ w instalacje kanalizacji deszczowej
w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu
obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.7.2. Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ winny byæ odprowadzone do miejskiej
kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika
winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7.4. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8.1. Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.9.1. Zagospodarowanie ka¿dego z obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2 oraz wykonanie miejsc postojowych na potrzeby osób zamieszka³ych
w granicach obszarów B1, B2 w iloci wymaganej planem w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w
formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4
mieszkañ w³¹cznie lub zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej
mieszkañ dopuszcza siê jedynie w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, obejmuj¹cego minimum ca³oæ obszaru B1 lub B2, dla którego wydano jedno pozwolenie
na budowê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,C10
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie: wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, jako uzupe³niaj¹cej,
wolno stoj¹cej zabudowy gara¿owej.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹ca z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszarów odmienne od okrelonych na rysunku planu dopuszcza siê
wy³¹cznie pod warunkiem sporz¹dzenia projektu podzia³u dla ca³oci obszaru w obligatoryjnych liniach rozgraniczaj¹cy obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania.
2.1.3. Minimalna wielkoæ dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 750 m2 w przeliczeniu na 1 budynek mieszkalny.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1.Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
3.2.1.2.W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach,
dla których, na rysunku planu, wyznaczono obligatoryj-
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n¹, frontow¹ liniê zabudowy minimum 60% ³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian
zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku mieszkalnego, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na
obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2.1.3. Dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w kierunku przeciwnym ni¿ wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii, przez elementy
budynku mieszkalnego na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2.1.4. Zasady sytuowania budynków wzglêdem obligatoryjnych, frontowych linii zabudowy obowi¹zuj¹ przy
równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
ustala siê na 9,5 m.
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
6,5 m.
3.2.3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¹ 30% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1. Dla wszystkich budynków obowi¹zuje k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51°.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
mieszkalnych obowi¹zuje kolor czerwony, matowy.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1. Nie okrela siê.
3.3.kszta³towanie wolno stoj¹cych budynków gara¿owych
3.3.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.3.1.1. W przypadku sytuowania budynków gara¿owych
na dzia³kach, w granicach których znajduj¹ siê wyznaczone na rysunku planu obligatoryjne, frontowe linie zabudowy dopuszcza siê przekroczenia obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy w kierunku przeciwnym ni¿ skierowany jest wektor oznaczenia graficznego tej linii na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.3.2. WYSOKOÆ KALENICY G£ÓWNEJ
3.3.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ kalenicy g³ównej ustala siê
na 5,0 m.
3.3.3. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.3.3.1. Dla wszystkich budynków obowi¹zuje k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 14° i nie wiêkszy ni¿ 45°.
3.2.4. POKRYCIE DACHÓW
3.2.4.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.4.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
obowi¹zuje kolor czerwony, matowy.
3.2.5. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.5.1. Nie okrela siê.
3.4.zieleñ
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.nawierzchnie
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3.5.1. Nie reguluje siê.
3.6.miejsca postojowe
3.6.1. Inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ w granicach
w³asnej dzia³ki miejsca postojowe w iloci minimum 2
miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe.
3.7.ogrodzenia
3.7.1. Od strony wyznaczonych na rysunku planu terenów uk³adu drogowego nie dopuszcza siê ogrodzeñ z
siatki ogrodzeniowej.
3.7.2. W przypadku wygradzania dzia³ki wysokoæ ogrodzeñ od strony wyznaczonych na rysunku planu terenów
uk³adu drogowego ustala siê na 1,2 m.
3.7.3. Dopuszczona w planie wysokoæ ogrodzenia mo¿e
byæ przekroczona przez s³upki ogrodzeniowe oraz elementy bram wjazdowo-wejciowych.
3.8.infrastruktura techniczna
3.8.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.8.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.8.3. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.9.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.9.1. Nie okrela siê.
3.10.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.10.1. Nie okrela siê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
D1, D2, D3, D4
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych
zawieraj¹cych 1 mieszkanie z dopuszczeniem, jako uzupe³niaj¹cej, wolno stoj¹cej zabudowy gara¿owej.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych
przedstawione na rysunku planu.
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2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszarów odmienne od okrelonych na rysunku planu dopuszcza siê
wy³¹cznie pod warunkiem sporz¹dzenia projektu podzia³u dla ca³oci obszaru w obligatoryjnych liniach rozgraniczaj¹cy obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania.
2.1.3. Minimalna wielkoæ dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2 w przeliczeniu na 1 budynek mieszkalny,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
3.2.1.2. W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach,
w granicach których znajduj¹ siê wyznaczone na rysunku
planu obligatoryjne, frontowe linie zabudowy minimum
60% ³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego
obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku mieszkalnego, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi
znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2.1.3. Dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w kierunku przeciwnym ni¿ wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii, przez elementy
budynku mieszkalnego na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2.1.4. Zasady sytuowania budynków wzglêdem obligatoryjnych, frontowych linii zabudowy obowi¹zuj¹ przy
równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
ustala siê na 9,5 m
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
6,5 m.
3.2.3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¹ 30% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1. Dla wszystkich budynków mieszkalnych obowi¹zuje k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51°.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
mieszkalnych obowi¹zuje kolor czerwony matowy.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1. Nie okrela siê.
3.3.kszta³towanie wolno stoj¹cych budynków gara¿owych
3.3.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.3.1.1. W przypadku sytuowania budynków gara¿owych
na dzia³kach, w granicach których znajduj¹ siê wyznaczone na rysunku planu obligatoryjne, frontowe linie zabudowy dopuszcza siê przekroczenia obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy w kierunku przeciwnym ni¿ skierowany jest wektor oznaczenia graficznego tej linii na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
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3.3.2. WYSOKOÆ KALENICY G£ÓWNEJ
3.3.2.1.Maksymaln¹ wysokoæ kalenicy g³ównej ustala siê
na 5,0 m.
3.3.3. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.3.3.1.Dla wszystkich budynków obowi¹zuje k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 14° i nie wiêkszy ni¿ 45°.
3.2.4. POKRYCIE DACHÓW
3.2.4.1.Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.4.2.Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
obowi¹zuje kolor czerwony, matowy.
3.2.5. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.5.1.Nie okrela siê.
3.4.zieleñ
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.nawierzchnie
3.5.1. Nie reguluje siê.
3.6.miejsca postojowe
3.6.1. Inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ w granicach
w³asnej dzia³ki miejsca postojowe w iloci minimum 2
miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe.
3.7.ogrodzenia
3.7.1. Od strony wyznaczonych na rysunku planu terenów uk³adu drogowego oraz terenów zieleni nie dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.2. W przypadku wygradzania dzia³ki wysokoæ ogrodzeñ od strony wyznaczonych na rysunku planu terenów
uk³adu drogowego oraz terenów zieleni ustala siê na 1,2 m.
3.7.3. Dopuszczona w planie wysokoæ ogrodzenia mo¿e
byæ przekroczona przez s³upki ogrodzeniowe oraz elementy bram wjazdowo-wejciowych.
3.8.infrastruktura techniczna
3.8.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.8.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.8.3. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.9.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.9.1. Nie okrela siê.
3.10.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.10.1. Nie okrela siê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
E1, E2, E3
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
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1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. W granicach obszaru dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ w formie wolno stoj¹cych budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie oraz budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie przy czym dla wszystkich obszarów oznaczonych na
rysunku planu symbolami E1, E2, E3 obowi¹zuje jedna
forma zabudowy.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Podzia³y geodezyjne obszarów oznaczonych na
rysunku planu symbolami E1, E2, E3 odmienne od okrelonych na rysunku planu dopuszcza siê o ile wynikaj¹
one z projektu zagospodarowania bêd¹cego czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia
inwestycyjnego obejmuj¹cego ca³oæ obszarów E1, E2
oraz E3, dla którego wydano 1 pozwolenie na budowê.
2.1.3. Minimalna wielkoæ dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 1200 m2 w przeliczeniu na 1 budynek mieszkalny,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
3.2.1.2. W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach,
w granicach których znajduj¹ siê wyznaczone na rysunku
planu obligatoryjne, frontowe linie zabudowy minimum
60% ³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego
obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku mieszkalnego, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi
znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2.1.3. Dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w kierunku przeciwnym ni¿ wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii, przez elementy
budynku mieszkalnego na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2.1.4. Zasady sytuowania budynków wzglêdem obligatoryjnych, frontowych linii zabudowy obowi¹zuj¹ przy
równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
ustala siê na 9,5 m.
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
6,5 m.
3.2.3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêk-
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szej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¹ 30% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1.Dla wszystkich budynków mieszkalnych obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie
wiêkszy ni¿ 51°.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1.Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2.Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
obowi¹zuje jeden kolor i jeden rodzaj pokrycia dachowego.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1.Nie okrela siê.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5.1. W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ miejsca postojowe na
potrzeby mieszkañców w iloci nie mniejszej ni¿: 2 miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe  w przypadku
realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie oraz 1 miejsce postojowe/1 gospodarstwo domowe  w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w
formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4
mieszkañ w³¹cznie.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony terenów uk³adu drogowego obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia dla wszystkich obszarów objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym przy czym nie dopuszcza siê
ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.infrastruktura techniczna
3.7.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.7.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7.3. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8.1. Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.9.1. Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami E1, E2, E3 dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego,
obejmuj¹cego wszystkie obszary oznaczone na rysunku
planu symbolami E1, E2, E3, dla którego wydano jedno
pozwolenie na budowê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z ty-
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tu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
EL1, EL2, EL3
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
obs³ugi in¿ynieryjnej z zakresu elektroenergetyki.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczony jest pod realizacjê stacji
transformatorowej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.kszta³towanie budynków
3.2.1. Budynek nale¿y kszta³towaæ zgodnie z wymogami
technicznymi stacji transformatorowych.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. Od strony wyznaczonych w planie terenów uk³adu
drogowego nie dopuszcza siê ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej.
3.6.2. W przypadku wygradzania dzia³ki wysokoæ ogrodzenia od strony wyznaczonych w planie terenów uk³adu drogowego ustala siê na 1,2 m.
3.6.3. Dopuszczona w planie wysokoæ ogrodzenia mo¿e
byæ przekroczona przez s³upki ogrodzeniowe oraz elementy bram wjazdowo-wejciowych.
3.7.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.7.1. Nie okrela siê.
3.8.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.8.1. Nie okrela siê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
Z1
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
rekreacji ogólnodostêpnej w terenach zieleni ogólnodostêpnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej oraz
funkcjê komunikacji.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszaru.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: zieleni, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem
budowlanym, budowli wynikaj¹cych z potrzeb funkcji
dopuszczonych w planie, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, cie¿ek pieszych i rowerowych, ci¹gów pieszo-jezdnych.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Dopuszcza siê wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Zieleñ urz¹dzona stanowiæ musi minimum 80%
obszaru Z1.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu pieszo-jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.5.3. W przypadku zrzutu do rowów melioracyjnych niepodczyszczonych wód deszczowych z terenów uk³adu
drogowego konieczne jest zastosowanie urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody deszczowe.
3.5.4. Zrzutu wód deszczowych z obszaru opracowania
do Strugi Subkowskiej wymaga realizacji zbiornika retencyjnego lub przystosowania przekroju poprzecznego Strugi Subkowskiej do przyjêcia zwiêkszonej iloci wody oraz
zapewnienia modernizacji i sta³ej konserwacji rowu.
3.5.5. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
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3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7.3. W zagospodarowaniu obszaru nale¿y uwzglêdniæ
koniecznoæ realizacji ci¹gu pieszo-jezdnego ³¹cz¹cego
obszar przylegaj¹cy do pd-zach. granicy obszaru opracowania z obszarem przylegaj¹cym do granicy pn.-wsch.
3.7.4. W zagospodarowaniu obszaru nale¿y uwzglêdniæ
realizacjê zbiornika retencyjnego o ile nie zostanie przyjête i uzgodnione rozwi¹zanie alternatywne.
3.7.5. Przy realizacji zagospodarowania nale¿y d¹¿yæ do
zachowania systemu melioracji i utrzymania oczek i cieków wodnych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
X1, X2, X3, X4, X5, X6
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic w formie ci¹gów pieszych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych,
stanowi¹cych równoczenie linie wydzieleñ geodezyjnych, ustala siê na 5 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
XY1, XY2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic w formie ci¹gów pieszo-jezdnych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszo-jezdnego wykonaæ nale¿y jako nawierzchnie rozbieralne.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie dopuszcza siê wygradzania obszarów.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy podziemnej infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy
systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu pieszo-jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami XY1, XY2 dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego,
obejmuj¹cego wszystkie obszary oznaczone na rysunku
planu symbolami A1, A2, XY1, XY2 oraz obszary Y3, Y4
w zakresie niezbêdnym do realizacji miejsc postojowych
na potrzeby obszarów A1 i A2, dla którego wydano jedno pozwolenie na budowê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
XY3
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic w formie ci¹gów pieszo-jezdnych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszo-jezdnego wykonaæ nale¿y jako nawierzchnie rozbieralne.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy podziemnej infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy
systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu pieszo-jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
Y1
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic klasyfikowanych jako ulice lokalne  L1/2, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury oraz
zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych,
stanowi¹cych równoczenie linie wydzieleñ geodezyjnych, ustala siê na 12 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
Y2
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4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
Y3, Y4

1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic klasyfikowanych jako ulice dojazdowe  D1/2, sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury
oraz zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych,
stanowi¹cych równoczenie linie wydzieleñ geodezyjnych, ustala siê na 10 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru infrastruktura techniczna
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU

1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic klasyfikowanych jako ulice dojazdowe  D1/2, sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury
oraz zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
2.1.2. Dopuszcza siê wewnêtrzne podzia³y geodezyjne,
w tym pod miejsca postojowe.
2.1.3. Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych,
stanowi¹cych równoczenie linie wydzieleñ geodezyjnych, ustala siê na 10 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych na
potrzeby bezporednio przylegaj¹cych obszarów B1, A1,
B2, A2.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru infrastruktura techniczna
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
§5
1. Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Tczewa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Tczewie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa uchwalony uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 1994 r. Nr VII/41/94
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 32 z dnia 2 grudnia 1994 r., poz. 169)
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

678
UCHWA£A Nr IV/20/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konarzyny.
W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, zm. Nr 62 poz. 558,
zm. Nr 113 poz. 984, zm. Nr 127 poz. 1089), art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Konarzyny stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
§2
Traci moc Statut Gminy Konarzyny uchwalony Uchwa³¹
Nr XIV/86/96 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 1996 r., którego t.j. zosta³ og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego z dnia 24 maja 1996 r.
Nr 18, poz. 66 oraz:
 Uchwa³a Nr XVIII/119/1996 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Konarzyny,

 Uchwa³a Nr III/18/1998 Rady Gminy w Konarzynach z
dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Konarzyny,
 Uchwa³a Nr IX/57/1999 Rady Gminy w Konarzynach z
dnia 30 wrzenia 1999 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Konarzyny,
 Uchwa³a Nr XV/101/2000 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Konarzyny,
 Uchwa³a Nr XVI/109/2000 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 14 wrzenia 2000 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Konarzyny,
 Uchwa³a Nr XXIII/147/2001 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 6 wrzenia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Konarzyny,
 Uchwa³a Nr XXVII/171/2002 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Konarzyny,
 Uchwa³a Nr XXX/192/2002 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Konarzyny.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Konarzyny.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/20/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 6 lutego 2003 r.
STATUT GMINY KONARZYNY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut Gminy okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i Komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Konarzyny,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Konarzynach,
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3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Gminy w Konarzynach,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy w Konarzynach,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Konarzyny,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Konarzyny.
ROZDZIA£ II
Gmina Konarzyny
§3
1. Gmina Konarzyny jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy Konarzyny z mocy ustawy o samorz¹dzie
gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹,
realizuj¹c swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, s³u¿¹ce zaspakajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty okrelone w art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym, niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie chojnickim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar 104,27 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1* do statutu.
3. Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowej z wizerunkiem or³a z
koron¹ i nazw¹ w otoku.
4. Gmina posiada w³asny herb i flagê nadany odrêbn¹
uchwa³¹. Herbem Gminy Konarzyny jest tarcza z polem czerwonym ze z³otym ko³em bez górnego dzwonu
z zaæwieczonym krzy¿em z³otym na piacie nad b³êkitno  srebrn¹ fal¹. Obrysy god³a i tarczy herbowej cienkie  czarne. Flag¹ Gminy Konarzyny jest prostok¹tny
p³at ¿ó³to  czerwony, podzielony na rodku dwoma
poziomymi w¹skim paskami b³êkitnym i bia³ym o ³¹cznej 1/5 szerokoci flagi. Wzory herbu i flagi Gminy s¹
okrelone w za³¹czniku Nr 2 do Statutu. Szczegó³owe
zasady u¿ywania pieczêci gminnej, herbu i flagi okrela odrêbna uchwa³a.
5. W Gminie utworzono nastêpuj¹ce jednostki pomocnicze:
 so³ectwo Ciecholewy,
 so³ectwo Kie³pin,
 so³ectwo Konarzyny,
 so³ectwo Zielona Chocina,
 so³ectwo Zielona Huta,
 so³ectwo ¯ychce.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. W Gminie utworzona nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
a) Jednostki bud¿etowe:
 Urz¹d Gminy w Konarzynach,
 Zespó³ Szkó³ Publicznych w Konarzynach
 Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Konarzynach,
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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b) Instytucje kultury:
 Gminny Orodek Kultury,
 Biblioteka Publiczna Gminy Konarzyny.
§6
Siedzib¹ organów gminy jest miejscowoæ Konarzyny
ul. Szkolna 7.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ albo organy Gminy;
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§9
Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§ 10
1. Kontrole gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
3. Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej za udzia³ w sesji przys³uguje dieta na zasadach okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
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ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 18
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.
§ 19

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
§ 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
3. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.

§ 14

§ 20

§ 13

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.
§ 15

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹;
2) Rolnictwa, Lenictwa, Ochrony rodowiska, Bud¿etu, Gospodarki i Promocji;
3) Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Spo³ecznych, Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa.
2. Radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej 1 komisji
sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³ywaæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego lub pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego.
§ 21
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.
§ 22
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady

§ 16

§ 23

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.

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 zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.

§ 17
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) dba o sprawny przebieg sesji,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzenia 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.

§ 24
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Sesje odbywaj¹ siê zgodnie z planem pracy Rady.
3. Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy mo¿e zwo³aæ sesjê nie przewidzian¹ w planie pracy Rady.
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4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
2. Przygotowanie sesji
§ 25
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 w sposób zwyczajowo przyjêty.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 10
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Przewodnicz¹cy Rady na 5 dni przed sesj¹ podaje do
publicznej wiadomoci informacjê o terminie, miejscu
i przedmiocie obrad, poprzez umieszczenie informacji
na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w so³ectwach.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego, po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 26
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
§ 27
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 28
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 29
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa.
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§ 30

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jej rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce radzie w³aciwe obradowanie lub
podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 31
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 24 ust. 4.
§ 32
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.
§ 33
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady powo³uje
sporód radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych
wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§ 34
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram kolejn¹ sesjê Rady Gminy Konarzyny.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 35
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytania
o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 36
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,
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interpelacje i zapytania radnych,
rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na sesji,
wolne wnioski i informacje.
§ 37

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu Gminy.
2. Sprawozdanie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 38
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej na sesji lub pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie ustnej na sesji lub na ¿¹danie Radnego w formie pisemnej, w terminie do 14 dni  na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 39
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 40

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnoci 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 protokole.
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 opuszczenia sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 42
Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy rady poddaje pod
g³osowanie.
§ 44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotycz¹ przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 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.

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.

§ 41

§ 46

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam kolejn¹ sesjê Rady Gminy w Konarzynach.
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2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia
uchwa³y o jakiej mowa w § 36 pkt 1.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia;
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji;
4) ustalony porz¹dek obrad;
5) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ;
6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych;
7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y;
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 51
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta, ewentualnie przes³uchania 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 protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu o jakim
mowa w ust. 2.
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§ 52

1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, owiadczenia i inne dokumenty
za³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 53
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 54
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 23 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 23
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Wójt, Przewodnicz¹cy Rady, Komisja, Klub radnych oraz ka¿dy z radnych, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenia ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
§ 56
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 57
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
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§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 62
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania 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.
§ 63
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
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 pod-

daje 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.
§ 64
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 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza w ostatniej kolejnoci
g³osowanie 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.
§ 65
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 66
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a 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.
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6. Komisje Rady

4. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje
Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
5. Obs³ugê kancelaryjn¹ Komisji prowadzi pracownik
Urzêdu wyznaczony przez Wójta.

§ 67

§ 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.

1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 68

§ 73

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Przewodnicz¹cy komisji na 2 dni przed posiedzeniem
podaje do publicznej wiadomoci informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie obrad komisji, poprzez
umieszczenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy.

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

5. G³osowanie imienne polega na oddaniu g³osu z podaniem nazwiska i imienia.

§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólnie 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
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.
§ 70
1. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego, Komisja w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu Komisji wybiera Zastêpcê
Przewodnicz¹cego.
3. Przewodnicz¹cy Komisji reprezentuje Komisjê na zewn¹trz, organizuje jej prace i prowadzi obrady.
4. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego.
§ 71
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
jej przewodnicz¹cego zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy, a tak¿e na umotywowany wniosek:
a) Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
b) nie mniej ni¿ 5 radnych,
c) nie mniej ni¿ 3 cz³onków danej komisji sta³ej.
2. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. W pracach Komisji mog¹ uczestniczyæ osoby nie bêd¹ce radnymi, o ile rozstrzygniêcie sprawy wymaga
zasiêgniêcia opinii oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, je¿eli tematyka Komisji obejmuje
ocenê dzia³alnoci tej jednostki.

7. Radni
§ 74
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy.
2. Radny winien uczestniczyæ czynnie w sesjach rady
gminy, pracach jej organów, do których zosta³ powo³any.
3. Radny ma obowi¹zek utrzymywaæ sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami przez:
 informowanie wyborców o stanie gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców gminy i przedstawianie ich organom gminy
do rozpatrzenia.
4. Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
§ 75
Radnemu za udzia³ w sesjach i Komisjach Rady przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
§ 76
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba ¿e oka¿e siê to niemo¿liwe.
§ 77
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wykazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu wyjanieñ.
§ 78
1. Wójt wystawia radnym na ich ¿yczenie dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
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2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 79
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.
§ 80
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie okrelonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji.
§ 82
Przewodnicz¹cy Komisji rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 83
1. Cz³onkowie Komisji rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.

2. Zasady kontroli
§ 84
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci  badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami Rady Gminy,
 gospodarnoci  badanie w³aciwego gospodarowania mieniem i finansami gminnymi,
 rzetelnoci  badanie, czy powierzone obowi¹zki s¹
wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny,
 celowoci, oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem
faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 85
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady okrelaj¹cych przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
§ 86
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.
§ 87
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 88
1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
4. 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.
§ 89
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego pod-
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miotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 84 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.
4. Tryb kontroli
§ 90
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat5 materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej o wyra¿enie zgody na
ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody lub
te¿ odmowy wyra¿ania zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 91
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa kontroluj¹cy niezw³ocznie powiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 92

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, nie okrelonych w ust. 3.
§ 93
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
5. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 95
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 przyczyny.
2. Wyjanienia, o którym mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 96
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 kontrolo-
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wanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 97
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.
6. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok nastêpny w terminie do dnia 31
grudnia ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) przybli¿one terminy posiedzeñ z okreleniem ich tematów,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli oraz rodzaje kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu lub jego czêci.
§ 99
Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  do 31 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
w roku poprzednim.
7. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez jej Przewodnicz¹cego zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, a tak¿e na umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) Nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) Nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
2. 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.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji
i protokolant.
§ 101
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 102
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 103
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.
§ 104
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonaniu 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 przeprowadzonej 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.
§ 105
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 106
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 107
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) liczbê 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.
§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 109
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 bez-
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wzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 119

Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.

Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskania informacji, wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, dostêpu do
dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady i Komisji oraz
informacjê z bie¿¹cej dzia³alnoci Wójta i Rady.

§ 111

§ 120

§ 110

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.
5. Koszty dzia³alnoci Klub ponosi we w³asnym zakresie.
§ 112
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 swoich przedstawicieli.
§ 113
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania w tym nieodp³atnie lokal na czas odbywania posiedzeñ Klubu.

Protoko³y z posiedzeñ Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 121
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty zwi¹zane z wykonywaniem zadañ publicznych Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ do wgl¹du
osobom, które wyst¹pi¹ z pisemnym wnioskiem o ich
udostêpnienie w terminie piêciu dni roboczych od z³o¿enia wniosku.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 122

ROZDZIA£ VIII
Tryb pracy Wójta

Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 mo¿e odbywaæ siê w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.

§ 114

§ 123

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

Uprawnienia okrelone w § 119 i 121 nie znajduj¹ zastosowania w przypadkach:
 podjêcia przez Radê lub Komisje Rady uchwa³y o
wy³¹czeniu jawnoci,
 informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub objêtych ochron¹ na
podstawie innych ustaw, informacji objêtych tajemnic¹ skarbow¹, bankow¹ i statystyczn¹,
 informacji objêtych ochron¹ zbiorów danych osobowych mog¹cych naruszaæ prywatnoæ osób fizycznych lub tajemnic¹ przedsiêbiorcy,
 spraw indywidualnych w zakresie administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.

§ 115
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 116
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 117
Wójt na podstawie stosownego zarz¹dzenia w razie niemo¿noci sprawowania urzêdu wyznacza swego zastêpcê do pe³nienia obowi¹zków Wójta. O treci zarz¹dzenia
Wójt informuje Radê.

§ 124

ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 121, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Wysokoæ odp³atnoci ustala rada Gminy odrêbn¹
uchwa³¹.

§ 118

§ 125

1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
3. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.

1. Informacja z bie¿¹cej dzia³alnoci Wójta i Rady Gminy
winna zawieraæ:
a) w kompetencji Wójta  pó³roczne informacje z dzia³añ podjêtych przez Wójta oraz zamierzeñ na nastêpny okres,
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b) w kompetencji Przewodnicz¹cego Rady  pó³roczna informacja z dzia³añ i uchwa³ podjêtych przez
Radê i przez komisje oraz plan pracy na nastêpny
okres.
2. Informacje w formie ulotki (broszury) za kolejny okres
nale¿y sporz¹dziæ na 7 dni przed terminem poboru kolejnej raty podatku.
3. Do dystrybucji informacji wród mieszkañców gminy
zobowi¹zuje siê so³tysów.
ROZDZIA£ X
Pracownicy samorz¹dowi
§ 126
Pracownikami samorz¹dowymi s¹ pracownicy zatrudnieni w:
1) urzêdzie,
2) jednostkach pomocniczych i innych okrelonych
ustawami jednostkach organizacyjnych Gminy.
§ 127
Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt.
§ 128
1. W Urzêdzie na podstawie powo³ania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 Zastêpca Wójta,
 Sekretarz Gminy,
 Skarbnik Gminy.
2. Na podstawie mianowania mog¹ byæ zatrudnieni kierownicy jednostek organizacyjnych.
3. Pozostali pracownicy Urzêdu i jednostek organizacyjnych Gminy zatrudnieni s¹ na podstawie umowy o pracê.
§ 129
Czynnoci z zakresu prawa pracy z Wójtem dokonuje
w formie uchwa³y Rada Gminy lub w zakresie przez ni¹
ustalonym w odrêbnej uchwale Przewodnicz¹cy Rady
Gminy z wy³¹czeniem ustalenia wysokoci wynagrodzenia.
§ 130
Czynnoci z zakresu prawa pracy z pozosta³ymi pracownikami zatrudnionymi w Urzêdzie oraz kierownikami
samorz¹dowych jednostek organizacyjnych dokonuje
Wójt.
§ 131
Mianowani pracownicy samorz¹dowi podlegaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Zasady dokonywania
oceny kwalifikacyjnej stanowi¹ za³¹cznik do regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
ROZDZIA£ XI
Przepisy koñcowe
§ 132
W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym
i ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
§ 133
1. Zmiana Statutu nastêpuje w formie przewidzianej dla
jego przyjêcia.

2. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego,
w tym Statutu Gminy, okrela ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718).
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UCHWA£A Nr IV/19/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1599 z pón.zm.) oraz
art. 109 i art. 124 ust. 1 i 3, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón.zm.) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci
3.088.695 z³
z tego:
1) dochody z tytu³u podatków i op³at
535.134 z³
2) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
276.900 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
37.177 z³
4) pozosta³e dochody w³asne
160.508 z³
5) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
289.430 z³
6) czêæ owiatowa subwencji ogólnej
1.436.496 z³
7) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 90.151 z³
8) czêæ podstawowa subwencji ogólnej
262.899 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera za³¹cznik
Nr 1*
§2
Wydatki bud¿etu gminy wysokoci
3.058.695 z³
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne
1.891.109 z³
2) dotacje
76.985 z³
3) wydatki maj¹tkowe
141.544 z³
4) wydatki na obs³ugê d³ugu
732 z³
5) pozosta³e wydatki
948.325 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawiera za³¹cznik Nr 2*.
§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 18.000 z³.
§4
Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska w kwocie 5.610 z³.
§5
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki okrelone w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 26.600 z³.
§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
w kwocie 30.410 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.
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§7

§2

Ustala siê dochody i wydatki zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 289.430 z³ zgodnie z
za³¹cznikami Nr 5* i 5a*.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2003 r.

§8
Nadwy¿ka bud¿etu wynosi 30.000 z³.
Przychody i rozchody zwi¹zane z rozdysponowaniem
nadwy¿ki zawiera za³¹cznik nr 6*.

Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

§9
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych.
W kwocie 100.000 z³. zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru
w bud¿ecie gminy.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u klasyfikacji bud¿etowej,
2) do lokowania wolnych rodków bud¿etowych w dowolnie wybranych przez siebie bankach w drodze przetargu,
3) zaci¹gania kredytów w bankach wybranych w drodze
przetargu.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski
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UCHWA£A Nr V/39/03
Rady Gminy Bobowo
z dnia 6 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie stawek podatku od
rodków transportowych.
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 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806)
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy Bobowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W uchwale Nr III/20/02 Rady Gminy w Bobowie z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych skrela siê § 3.
2. Odpowiednio kolejne paragrafy oznacza siê jako § 3
i § 4.

*) Za³¹czników Nr 5, 5a, 6 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr V/30/03
Rady Gminy Bobowo
z dnia 6 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 15,
art. 18 i art. 19 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) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Bobowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ zapisu uchwa³y Nr III/19/02 Rady
Gminy w Bobowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
podatków i op³at lokalnych nastêpuj¹co:
1. W § 1 ust. 1 pod lit. c dokonuje siê zapisu:
c. od dróg, grobli i skarp  0,01 z³. od 1 m2 powierzchni.
Dotychczasowa treæ lit. c oznacza siê odpowiednio jako lit. d i otrzymuje brzmienie:
d. od pozosta³ych  0,06 z³./m2
2. W § 2 ust. 1 dokonuje siê zapisu:
§ 2.1.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki, budowle i urz¹dzenia zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców oraz zajête pod nie grunty,
2) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej oraz zajête pod nie grunty,
3) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania
kultury oraz zajête pod nie grunty,
4) drogi gminne,
5) grunty gminne nie bêd¹ce przedmiotem dzier¿awy,
6) nieruchomoci lub ich czêci oraz zajête pod nimi
grunty stanowi¹ce mienie gminne a nie bêd¹ce
przedmiotem dzier¿awy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka
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UCHWA£A Nr 32/VI/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 13 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2003-2007.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r.
Nr 71, poz. 733) oraz art. 40 ust 1 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 ze zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 8 do Uchwa³y Nr 394/XLIX/02 Rady
Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie przyjêcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2003-2007, w którym wykazane s¹ ród³a finansowania remontów budynków mieszkalnych znajduj¹cych siê w administracji (zarz¹dzie) ZGKiM Malbork w latach 2003-2007
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: w pozycji 2  dotacje, w kolumnie 5 (2003 rok) zamiast liczby 700 wpisuje
siê liczbê 400.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Z. Leszczyñski

683
UCHWA£A Nr 38/VI/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 13 marca 2003 r.

4. Deklaruje wolê zwolnienia z podatku od nieruchomoci:
 grunty,
 budynki,
 budowle,
które s³u¿yæ bêd¹ do prowadzenia, na podstawie zezwolenia, dzia³alnoci gospodarczej na terenie Strefy.
Zwolnienie przys³ugiwaæ bêdzie przedsiêbiorcom od
dnia rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej na czas
funkcjonowania Pomorskiej SSE.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
Z. Leszczyñski
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UCHWA£A Nr IV/27/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz
art. 29 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ z tytu³u wykonywania czynnoci urzêdowych za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo w wysokoci 50 z³.
§2

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci gruntów, budynków i budowli znajduj¹cych siê na obszarze
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Gminie Miasta Malborka.

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy w Ryjewie Nr 83001022701112-3600-1/1, prowadzony w Powilañskim Banku
Spó³dzielczym w Kwidzynie Oddzia³ w Ryjewie.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) 
Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:

§3

§1
1. Zwalnia z podatku od nieruchomoci grunty, budynki
i budowle znajduj¹ce siê na Terenach Malbork I i Malbork II po³o¿onych na obszarze Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Malborku na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 3 poz. 33).
2. Zwolnienie z podatku obowi¹zuje od momentu wniesienia terenów Malbork I i Malbork II do Pomorskiej
SSE do chwili sprzeda¿y dzia³ek inwestorom.
3. Zwolnieniu podlegaj¹ równie¿ nieruchomoci, powsta³e w wyniku inwestycji infrastrukturalnych, zwi¹zanych
z przejêtym terenem.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
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UCHWA£A Nr IV/28/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolne-
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/28/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2003 r.

go, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j.: Dz.U z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1,poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108,
poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz 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 i Nr 200, poz. 1683) Rada
Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów, za wyj¹tkiem So³ectw Ryjewo, Straszewo i Watkowice, w których to So³ectwach pobór w/w zobowi¹zañ podatkowych bêdzie siê odbywa³ przez nastêpuj¹ce osoby wyznaczone przez Radê Gminy, to jest:
So³ectwo Ryjewo  Pani Irena Dobosz.
So³ectwo Straszewo  Pani Irena Polanowska.
So³ectwo Watkowice  Pani El¿bieta Zakreta.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów od pobranej nale¿noci przez
inkasenta zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê termin p³atnoci dla inkasentów na dwa dni
nastêpuj¹ce po dniu, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wp³ata podatku powinna nast¹piæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/249/01 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie poboru od
osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów
w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym wynagrodzenie za inkaso okrelone t¹ uchwa³¹ dotyczy zobowi¹zañ podatkowych pocz¹wszy od terminu p³atnoci drugiej raty zobowi¹zañ podatkowych pobieranych w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

STAWKI
wynagrodzenia prowizyjnego dla so³tysów za inkaso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 podatku rolnego
 podatku lenego
 podatku od nieruchomoci
 podatku od posiadania psów
Borowy M³yn  7,2%
Benowo  2,9%
Barcice  2,6%
Jarzêbina  2,9%
Ja³owiec  3,8%
M¹towskie Pastwiska  2,8%
Rudniki  2,9%
Ryjewo  1,8%
Straszewo  2,8%
Pu³kowice  3,0%
Trzciano  2,8%
Watkowice  7,2%
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 14 marca 2003 r.
Nr OGD-820/513-A/7/2003/IV/JG
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Pruszczu Gdañskim
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.),
w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Pruszczañskiego
Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim, w dniu 14 marca 2003 r. zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ww.
Przedsiêbiorstwo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dytektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/513-A/951/2/2001/2003/III/JG
z dnia 19 marca 2003 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 15/2003
Starosty Wejherowskiego
z dnia 13 marca 2003 r.

Do Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek
Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim dotycz¹cy
zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
21 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/513-A/11/2001/III/DJ, w
zakresie ustalonego w niej pierwotnego okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a (do dnia 30 kwietnia 2003 r.), wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 31 sierpnia
2003 r.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/513-A/
11/2001/III/DJ Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ przedsiêbiorcy: Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim taryfê dla ciep³a na okres do dnia 30 kwietnia 2003 r.
Pismem z dnia 10 marca 2003 r. (data wp³ywu 14 marca 2003 r.), Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê ww. decyzji poprzez przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 sierpnia 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z
art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 19 marca 2003 r.
Nr OGD-820/513-A/951/2/2001/2003/III/JG swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/
513-A/11/2001/III/DJ, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a
zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 31 sierpnia 2003 r.
Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych cen i stawek op³at celem opracowania kolejnej (czwartej) taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej odpowiednio do zakresu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o, tj. z uwzglêdnieniem przeprowadzanej
obecnie modernizacji ród³a ciep³a K-01, zlokalizowanego przy ulicy Obroñców Pokoju 1 w Pruszczu Gdañskim.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹cych na terenie powiatu wejherowskiego.
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.), zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzebielinku ustala siê miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym 2003 r., w wysokoci 1.684 z³. (tysi¹c szeæset
osiemdziesi¹t cztery z³ote).
§2
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Wejherowie, ul. Przebendowskiego 1 ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w wy¿ej wymienionym
domu w roku kalendarzowym 2003 r., w wysokoci 1.747
z³. (tysi¹c siedemset czterdzieci siedem z³otych).
§3
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej
w Wejherowie ul. w. Jacka 14 ustala siê miesiêczny koszt
utrzymania mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w
roku kalendarzowym 2003 r., w wysokoci 1.673 z³. (tysi¹c szeæset siedemdziesi¹t trzy z³ote).
§4
Na wniosek dyrektora Prywatnego Domu Opieki w
Górze Pomorskiej ustala siê miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym 2003 r., w wysokoci 1.660 z³. (tysi¹c szeæset
szeædziesi¹t z³otych).
§5
Zarz¹dzenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
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