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§1

UCHWA£A Nr III/60/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 179/3, 179/6, 170/9 do 179/23
we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê
na funkcjê zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
i us³ug. Dotychczasowe przeznaczenie:
 tereny rolne.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 179/3, 179/6, 179/9
do 179/23 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 6/I.12 do niniejszej uchwa³y, tj.na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne, maj¹ charakter Informacyjny.

 2149 

Poz. 712

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszaru objêtego planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) linie podzia³u wewnêtrznego: linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce zasady podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
4) komunikacja wewnêtrzna: tereny ulic i placów, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.)
Tereny te mog¹ stanowiæ w³asnoæ prywatn¹ lub
w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych komunikacj¹ wewnêtrzn¹ (je¿eli nie przejdzie na w³asnoæ gminy) nale¿y
ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe lub
w³asnoci w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych,
5) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹ i zieleñ izolacyjn¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych,
c) maksymalny procent zabudowy: 30%,
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m,
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych,
f) tereny zieleni winny stanowiæ min. 25% powierzchni dzia³ki. ZI  zieleñ krajobrazowo-izolacyjna jak na
rys. planu.
Teren dzia³ki oznaczonej symbolem MN1 mo¿liwy
do zagospodarowania po przeniesieniu linii uzbrojenia in¿ynieryjnego.
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2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UM
przeznacza siê na funkcje zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach
mieszkalnych lub budynkach wolnostoj¹cych. Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 drobne us³ugi rzemielnicze
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 gastronomia
 us³ugi hotelowe
 inne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwoci¹ funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospodarczych dobudowanych lub wolnostoj¹cych
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora.
b) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
c) maksymalny procent zabudowy: 40%
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu
d) dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych
e) ZK  zieleñ krajobrazowa jak na rys. planu
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Szer. jak na rys. planu,
2) dopuszcza siê parkowanie i lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3) teren oznaczony symbolem K1 przeznacza siê na poszerzenie wydzielonej drogi KD. Szer. jak na rys. planu,
4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Kx
przeznacza siê na przejcie piesze. Szerokoæ jak na
rysunku planu,
5) dojazd do terenu planu od drogi powiatowej wjazdem zbiorczym na dzia³ce nr 178/4
6) parkowanie w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹), zabezpieczyæ
miejsca postojowe wg. wskaników: min. 2 mp/
mieszkanie oraz 3 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 712, 713

 2150 

c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki. Z terenów utwardzonych dróg i miejsc postojowych po podczyszczeniu w separatorze,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) podziemne linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadzaæ w odleg³osci 15 m od istniej¹cych
drzew pomników przyrody,
g) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina,
h) podziemne linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadzaæ w odleg³oci 15m od istniej¹cych
drzew pomników przyrody.
5. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Radni,
2) 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.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6
z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

skiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

713
UCHWA£A Nr III/61/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 180/10 we wsi
Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 180/10 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê na funkcjê zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ug. Dotychczasowe przeznaczenie tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 7/I.12 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu. Oznaczenia zawarte w punkcie: 2.
Oznaczenia informacyjne, maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszaru objêtego planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
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2) linie podzia³u wewnêtrznego: linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce zasady podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; linie wyznaczone na
rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico budynków,
4) komunikacja wewnêtrzna: tereny ulic i placów, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.).
Tereny te mog¹ stanowiæ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych komunikacj¹ wewnêtrzn¹
(je¿eli nie przejdzie na w³asnoæ gminy) nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe lub w³asnoci
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych,
5) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹ i zieleñ izolacyjn¹.
§3

3.
4.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora.
b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych, 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi
powiatowej,
c) maksymalny procent zabudowy: 30%
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych,
f) tereny zieleni winny stanowiæ min. 25% powierzchni dzia³ki. ZI  zieleñ izolacyjna jak narys. planu
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UM
przeznacza siê na funkcjê us³ugow¹ i mieszkaniow¹,
jako mieszkania wbudowane lub budynki wolnostoj¹ce dla w³aciciela us³ug.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 drobne us³ugi rzemielnicze
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 gastronomia, hotele, zajazdy
 inne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci
dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy
terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwoci¹ funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospodarczych dobudowanych lub wolnostoj¹cych.

5.

6.
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Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania.
a) podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
c) maksymalny procent zabudowy: 40%,
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m,
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
e) tereny zieleni winny stanowiæ min. 20% powierzchni dzia³ki.
Teren oznaczony symbolem ZR przeznacza siê na zieleñ rekreacyjn¹ ogólnodostêpn¹.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m. Dopuszcza siê parkowanie i lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KW
przeznacza siê na komunikacjê wewnêtrzn¹. Szerokoæ jak na rysunku planu,
3) dojazd do terenu planu od istniej¹cej drogi jak na
rys. planu,
4) parkowanie w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹), zabezpieczyæ
miejsca postojowe wg. Wskaników: min. 2 mp/
mieszkanie oraz 3 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki. Z terenów utwardzonych dróg i miejsc postojowych po podczyszczeniu w separatorze,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach,
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina,
g) podziemne linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadzaæ w odleg³oci 15 m od istniej¹cych
drzew pomników przyrody.
Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
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2) 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.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6
z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/62/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 188/8 do 188/10
i czêæ dzia³ki 188/14 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 188/8 do 188/10 i czêæ dzia³ki
188/14 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê na funkcjê zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ug. Dotychczasowe przeznaczenie 
tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 8/I.12 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne, maj¹ charakter Informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszaru objêtego planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) linie podzia³u wewnêtrznego: linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce zasady podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
4) komunikacja wewnêtrzna: tereny ulic i placów, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.).
Tereny te mog¹ stanowiæ w³asnoæ prywatn¹ lub
w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych komunikacj¹ wewnêtrzn¹ (je¿eli nie przejdzie na w³asnoæ gminy) nale¿y
ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe lub
w³asnoci w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych,
5) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹ i zieleñ izolacyjn¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
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a) podzia³ na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych, 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi
powiatowej,
c) maksymalny procent zabudowy: 30%,
d) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m,
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych,
f) tereny zieleni winny stanowiæ min. 25% powierzchni dzia³ki.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UM
przeznacza siê na funkcjê us³ugow¹ i mieszkaniow¹,
jako mieszkania wbudowane lub budynki wolnostoj¹ce dla w³aciciela us³ug.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 gastronomia
rzemios³o us³ugowe i produkcyjne nieuci¹¿liwe i inne
o podobnym zakresie uci¹¿liwoci dla realizowanych
us³ug wymagane jest spe³nienie norm w zakresie
ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹. Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed
uci¹¿liwoci¹ funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospodarczych dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania
a) podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
c) maksymalny procent zabudowy: 40%,
d) rodzaj zabudowy: zabudowa technologiczna, parterowa, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 22o45o, maksymalna wysokoæ 9 m od poziomu terenu
do kalenicy. poziom posadowienia parteru do 0,70 m
nad poziomem terenu,
e) rodzaj zabudowy dla budynków mieszkalnych:: budynki parterowe z poddaszem mieszkalnym. Dach
dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od poziomu terenu
do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
f) tereny zieleni winny stanowiæ min. 20% powierzchni dzia³ki. ZI  zieleñ izolacyjna jak na rys. planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12.0 m i 10.0 m
jak na rysunku planu. Dopuszcza siê parkowanie i lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) teren oznaczony na rys. planu symbolem KW  przeznacza siê na drogê wewnêtrzn¹,
3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KWx
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 ci¹g pieszo jezdny, przeznacza siê na komunikacjê wewnêtrzn¹. Szerokoæ jak na rysunku planu ³¹czniê z przejciem pieszym i zieleni¹ krajobrazow¹ ZK,
4) symbol Kx oznacza teren przejcia pieszego szerokoci niemniejszej ni¿ 3.0 m,
5) dojazd do terenu planu od drogi powiatowej jak na
rys. planu,
6) parkowanie w obrêbie dzia³ki budowlanej, zabezpieczyæ miejsca postojowe wg. wskaników: min. 2mp/
mieszkanie oraz 3 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzanie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki. Z terenów utwardzonych dróg i miejsc postojowych po podczyszczeniu w separatorze,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
Dzia³ki po³o¿one przy istniej¹cej linii 15kV doprowadziæ do zgodnoci z PN-E-5100-1, plany zagospodarowania dzia³ek uzgodniæ w Energa GKE S.A. Zak³ad Kartuzy,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach,
wywóz na sk³adowisko odpadów z którego korzysta gmina,
g) podziemne linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadzaæ w odleg³oci 15 m od istniej¹cych
drzew pomników przyrody.
5. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
2) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ ZI jak na rysunku planu,
3) 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.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w pla-
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nie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6
z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr V/102/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek Nr 71/4 i 71/5 we
wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139;  zmiana: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
nr 111, poz. 1279, z 2000 r. nr 12, poz. 136) oraz 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) uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 71/4, 71/5 we wsi Pêpowo,
gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie 
tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 1/II.12 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,

2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
4) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê  zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych,
b) maksymalny procent zabudowy: 30%,
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu,
d) dopuszcza siê budowê gara¿y,
e) tereni zieleni winny stanowiæ min. 25% powierzchni
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z drogi dojazdowej,
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego po
jego rozbudowie,
b) odprowadzanie cieków: do projektowanej kanalizacji wiejskiej, c/odprowadzenia wód opadowych na
teren w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne,
e) energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
f) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) . teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
2) ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieru-

 2155 

Poz. 715, 716

chomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.

§4

§4

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy Nad Dworcem i ci¹gu pieszo  jezdnego (dzia³ka nr 484/1).

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr II/21/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 484/2 przy ulicy Nad Dworcem w Brusach.
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) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 484/2 przy
ulicy Nad Dworcem w Brusach, w granicach okrelonych
na rysunku planu w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 484/2, po³o¿on¹ po zachodniej stronie ulicy Nad Dworcem, w po³udniowej czêci
miasta Brusy.

§5
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu granic¹ jego uchwale-nia, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na maks. 2 dzia³ki lini¹ podzia³u wewnêtrznego terenu prostopad³¹ do linii rozgraniczaj¹cej ulicy Nad Dworcem, o minimalnych szerokociach zgodnych z rysunkiem planu;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹ z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego  tworz¹cych z nim jednolit¹ bry³ê
architektoniczn¹, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
4) rozbudowê, przebudowê, modernizacjê i remonty
istniej¹cych budynków gospodarczych w dobrym
stanie technicznym;
5) rozbiórkê istniej¹cych budynków gospodarczych w
z³ym stanie technicznym;
6) wydzielenie w parterze budynku mieszkalnego pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ
us³ugowych;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cej ulicy Nad
Dworcem lub dla dzia³ki przylegaj¹cej do ci¹gu pieszo  jezdnego (dzia³ka nr 484/1)  bezporednio z
tego ci¹gu;
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8) realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
2) przewidzieæ na ka¿dej dzia³ce co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
3) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
4) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do odbiornika lub do gruntu w granicach dzia³ki;
5) wykonaæ takie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z bliskoci trakcji kolejowej, aby zachowaæ warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od ród³a
liniowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
ponadto na granicy terenu musz¹ zostaæ spe³nione
wszystkie normy okrelone dla funkcji chronionej;
6) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
4. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynku mieszkalnego  maks. II kondygnacje + poddasze u¿ytkowe (dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza wysokoci maks. 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) wysokoæ poziomu posadowienia parteru maks. 1,2 m
powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
4) dachy dwuspadowe o spadku po³aci od 35o do 50o
lub w uzasadnionych przypadkach  ze wzglêdu na
proporcje budynku  wielospadowe o nachyleniu
po³aci j.w., kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em przypominaj¹cym wygl¹dem w/w pokrycie  w
kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym
 zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z miejskiego wodoci¹gu zaopatrzonego w odpowiedni¹ liczbê zasuw i hydrantów.
2. Odprowadzenie cieków do projektowanego miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
3. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii niskiego napiêcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Centrala Nasienna. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ogrzewanie nieuci¹¿liwe dla rodowiska  o niskiej zawartoci siarki (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brusy uchwalonego uchwa³¹
Nr II/13/94 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 lipca 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 14, poz. 161 z dnia 19 padziernika 1994 r. z pón. zm.), w granicach uchwalenia planu
okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia
niniejszej uchwa³y.
§9
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr II/20/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 302/1, 302/3, 302/4
i 302/5 po³o¿onych we wsi Leno, gm. Brusy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z dnia
13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 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
Miejska uchwala:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 302/1, 302/3, 302/4 i 302/5 po³o¿onych we wsi Leno, gm. Brusy z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Granica uchwalenia planu obejmuje teren dzia³ek
nr 302/1, 302/3, 302/4 i 302/5 po³o¿onych we wsi Leno,
gm. Brusy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
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2) teren komunikacji oznaczony symbolem KL przeznaczony na realizacjê celów publicznych.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy oraz nieprzekraczalnych w kierunku
jeziora linii zabudowy.

3.

§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 uchwa³y a okrelone w § 6-8,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4) powierzchnia ekologicznie czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona lecz pokryta
warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub rolinnoci¹ urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu

4.

5.

§6
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) powierzchniê ekologicznie czynn¹ (nieutwardzon¹ i
niezabudowan¹) na co najmniej 70% powierzchni
dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) budynki mieszkalne parterowe (ewentualnie z poddaszem u¿ytkowym) o dachach wysokich ze spadkiem po³aci dachowej 45o-52o,
b) dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza o wysokoci do 1,0 m,
c) zalecany maks. poziom posadowienia parteru 0,60 m
powy¿ej redniego poziomu terenu,
d) szczyty budynków zaleca siê wykoñczyæ drewnem,
e) pokrycie dachów materia³ami naturalnymi np. trzcina, gont, a tak¿e dachówka ceramiczna lub cementowa,
f) zaleca siê stosowaæ stonowan¹ kolorystykê dachów
jak br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor naturalnej dachówki ceramicznej itp.,
g) w elewacjach zewnêtrznych budynków nale¿y stosowaæ rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e zaleca
siê stosowaæ materia³y naturalne takie jak: kamieñ,
drewno, wzglêdnie strzecha,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy w kierunku jeziora

6.
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oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w kierunku
drogi wyznaczona na rysunku planu (Za³¹cznik Nr 1),
4) na etapie projektowania inwestycji nale¿y uwzglêdniæ w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu.
Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê na dzia³kach budynków gospodarczych
parterowych (ewentualnie z poddaszem u¿ytkowym)
oraz obiektów ma³ej architektury, których formê architektoniczn¹ nale¿y zharmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych,
2) mo¿liwoæ wydzielenia w budynkach mieszkalnych
ewentualnie w budynkach gospodarczych (lub dobudowania do nich) pomieszczeñ handlowych i us³ugowych o charakterze nieuci¹¿liwym dla mieszkañców (ewentualna uci¹¿liwoæ nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora a wszelkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami),
3) podzia³ terenu 1 MN (obejmuj¹cego dzia³ki nr 302/3
i 302/4) na maks. 2 dzia³ki budowlane o szerokoci
min. 40,0 m ka¿da (orientacyjny podzia³ pokazano
na rysunku planu),
4) podzia³ terenu 2 MN (obejmuj¹cego dzia³ki nr 302/1
i 302/5 na maks. 6 dzia³ek budowlanych (orientacyjny podzia³ pokazano na rysunku planu).
Na terenie 2 MN wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna prowadzona na obszarze objêtym stref¹ ochrony archeologicznej wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Istniej¹ca na terenie 1 MN zabudowa mo¿e podlegaæ
wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie
sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu.
Projekty architektoniczne budynków, o których mowa
w ust. 2 nale¿y uzgodniæ z Dyrekcj¹ Zaborskiego Parku
Krajobrazowego.
§7

Wyznacza siê teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KL jako pas terenu o szerokoci ok.
2,0 m przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi.
Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
2. Odprowadzenie cieków  do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalnie. W
momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych i pod³¹czenie do niej wszystkich obiektów.
3. Zasilanie w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ niskiego
napiêcia z projektowanej s³upowej stacji transformatorowej SN/n zlokalizowanej w po³udniowej czêci obszaru 2MN.
4. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
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5. Nale¿y wyznaczyæ na terenie ka¿dej dzia³ki miejsce do
czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ wywozu na teren przeznaczony do
ich gromadzenia lub utylizacji.
6. W projektowanych obiektach zaleca siê zastosowaæ
ogrzewanie ekologiczne.
7. Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu na
obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹
Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 198 z dnia 5 padziernika 1992 r. z pón. zm.) w granicach okrelonych na
rysunku planu stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y; w granicach tych wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 10
Uchwala siê dla terenów objêtych niniejszym planem
30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr VI/28/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 1 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 22 ust. 4, art. 69
ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 109, art. 110 ust. 1, 2, art. 112, art. 115
ust. 1, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1,
art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
21.767.703 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci
1.889.795 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,

b) dotacje na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
120.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
c) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci
190.000 z³
d) dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminê
na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej w wysokoci
76.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
23.600.827 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
a) wydatki bie¿¹ce kwotê
20.234.227 z³
w tym na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ,
10.954.858 z³
dotacje
888.698 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*,
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie
ustawami
1.889.795 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
110.255 z³
b) wydatki maj¹tkowe
3.366.600 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
3. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumieñ
zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
120.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
b) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych
190.000 z³
c) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ na podstawie
porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
76.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
4. Uchwala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§3
1. Ustala siê deficyt w wysokoci
1.833.124 z³
finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody  za³¹cznik Nr 9*,
a) Przychodami w kwocie
2.325.124 z³
z tytu³u:
kredytów lub po¿yczek (sp³ata nast¹pi w 2003 r. po
uzyskaniu rodków z SAPARDU)
1.760.000 z³
wolnych rodków
352.869 z³
nadwy¿ka bud¿etu j.s.t. z lat ubieg³ych 212.255 z³
b) Rozchodami w kwocie
492.000 z³
z tytu³u:
sp³at rat kredytów
166.800 z³
sp³at rat po¿yczek
325.200 z³
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§4

Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§5
Uchwala siê plany przychodów i wydatków:
a) gospodarstwa pomocniczego,
b) rodków specjalnych,
jak w za³¹czniku Nr 11*.
§6
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12*.
§7
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 218.000 z³
§8
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
a) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do kwoty
1.000.000 z³,
b) zaci¹gania d³ugu oraz sp³at zobowi¹zañ do kwoty
1.800.000 z³,
c) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
d) przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków bud¿etowych w ramach rozdzia³u i dzia³u z wyj¹tkiem zmian dotycz¹cych § 4010,
4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy,
e) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§9
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Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2001 r. Nr 62,
poz. 718) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta i Gminy Sztum w brzmieniu
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Sztumie:
1. Nr XLVI/263/93 z dnia 9 padziernika 1993 r. w sprawie
Regulaminu prowadzenia posiedzeñ Rady.
2. Nr XVIII/244/z dnia 14 padziernika 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sztum.
3. Nr XX/170/2000 z dnia 8 kwietnia 2000 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Sztum.
4. Nr XXXI/269/2001 z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Sztum.
5. Nr XXXV/293/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztum.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/19/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 1 lutego 2003 r.
STATUT GMINY SZTUM

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum opracuje w terminie
21 dni od daty uchwalenia bud¿etu uk³ad wykonawczy i
przeka¿e zainteresowanym jednostkom.

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§ 10

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003 i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Statut okrela:
1) ustrój Gminy Sztum,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Sztumie, komisji Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej
w Sztumie,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy oraz korzystania z nich.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

719
UCHWA£A Nr VI/19/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 1 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483), art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
*) Za³¹czników Nr 1-12 nie publikuje siê.

§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê
Sztum,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Sztumie,
3) radnym  nale¿y przez to rozumieæ radnego Rady Miejskiej w Sztumie
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4) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Sztumie,
5) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Sztumie,
6) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
7) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta i
Gminy w Sztumie,
8) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Sztum.
Rozdzia³ II. Gmina

mkniêtym napis wielkimi literami: URZ¥D MIASTA I
GMINY SZTUM.
Wzór pieczêci stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.
2. Barwy oraz herb miasta Sztum podlegaj¹ ochronie
prawnej.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw okrela Rada w odrêbnej uchwale.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8

1. Gmina Sztum obejmuje terytorium, które sk³ada siê z
miasta Sztum oraz 18 so³ectw: Barlewice, Bia³a Góra,
ul.Domañskiego, Czernin, Gociszewo, Gronajny, Kêpino, Kolinka, Koniecwa³d, Nowa Wie, Piek³o, Pietrzwa³d, Postolin, Parowy, Sztumska Wie, Sztumskie Pole,
Unice, Zajezierze o ³¹cznej powierzchni 18.084 ha.
2. Siedzib¹ w³adz Gminy jest miasto Sztum.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, osiedla oraz  stosownie do potrzeb  inne
jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.

§5

§9

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne:
1) Miejsko-Gminny Zespó³ Owiaty,
2) Sztumskie Centrum Kultury,
3) Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§3
1. Gmina Sztum jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Mieszkañcy Gminy stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
§4

§6
Miasto Sztum posiada prawa miejskie na mocy przywileju lokacyjnego nadanego przez Wielkiego Mistrza
Zakonu Krzy¿ackiego Micha³a Küchmeistera w dniu 23
wrzenia 1416 r.
§7
1. Opis herbu miasta Sztumu:
W polu czerwonym wizerunek Najwiêtszej Marii Panny w koronie z³otej, z aureol¹ z³ot¹, w sukni b³êkitnej i
obuwiu b³êkitnym, w p³aszczu bia³ym. Na lewym ramieniu Marii nagie Dzieci¹tko Jezus z aureol¹ z³ot¹.
Cia³o i w³osy Marii i Dzieci¹tka w kolorach naturalnych.
Wzór herbu stanowi za³¹cznik nr 1 do Statutu.
2. Opis flagi miasta Sztumu:
P³at flagi prostok¹tny w proporcjach 5:3. Na p³acie czerwonym pas bia³y.
Wzór flagi stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
3. Opis pieczêci miasta i gminy Sztum:
Pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem Najwiêtszej Marii Panny w koronie, z aureol¹, w p³aszczu, z nagim dzieci¹tkiem Jezus z aureol¹, na lewym ramieniu. W otoku za-

§ 10
Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany ka¿dorazowo do zawiadamiania o sesji Rady przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych w sposób zwyczajowo przyjêty na takich samych zasadach jak radnych.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. Cele, zadania Gminy oraz ich realizacja
§ 12
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
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wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§ 13
Dla realizacji celu okrelonego w § 12 Statutu Gmina
wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone przez administracjê rz¹dow¹.
Rozdzia³ V. W³adze Gminy
§ 14
Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów gminy.
§ 15
1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy s¹ Rada Miejska i Burmistrz Miasta i
Gminy.
Rozdzia³ VI. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 16
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 17
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 18
1)
2)
3)
4)
5)

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
Komisja Rewizyjna,
Komisje sta³e Rady, powo³ywane odrêbn¹ uchwa³¹,
dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 19

1. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych,
z wy³¹-czeniem Komisji Statutowo-Regulaminowej, w
sk³ad której wchodz¹ przewodnicz¹cy wszystkich komisji sta³ych.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonwania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
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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 Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 21
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad porz¹dkiem obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 22
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 23
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie
wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy starszy
wiekiem.
§ 25
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 26
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ VII. Tryb pracy Rady

§ 20

1. Sesje Rady

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje i nadzoruje pracê
Rady oraz prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych 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,

§ 27
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
2) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
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3) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwanie
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
4) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 34

2. Przygotowanie sesji

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego b¹d radnego, Rada
mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

§ 29

§ 35

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  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych co najmniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty, najpóniej na 3
dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

1. Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Do
wniosku winien byæ do³¹czony porz¹dek obrad wraz z
projektami uchwa³.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotycz¹ sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 28 ust. 3.

§ 28
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz w kwartale.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ane w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

§ 30
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji

§ 36
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 37
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 38

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

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram.... sesjê Rady
Miejskiej w Sztumie.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

§ 32

§ 39

§ 31

Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 33
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie
miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³
Rady,
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3) przyjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowisk,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach.
§ 40
Sprawozdanie, o jakim mowa w § 39 pkt 2 sk³ada Burmistrz lub jego Zastêpca.
§ 41
1. Interpelacje i zapytania radnych s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê za porednictwem
Przewodnicz¹cego Rady o uzupe³nienie 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.
§ 42
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 43

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do sprecyzowania wniosku.
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 opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 45
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 og³oszenia przerwy,
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania przebiegu obrad.
2. Nad wnioskiem formalnym nie przeprowadza siê dyskusji.
§ 47
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Radny jest zobowi¹zany do udzia³u w pracach Rady i
udzia³u w g³osowaniu.
3. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
4. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
5. Prowadz¹cy posiedzenie mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
6. 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 Burmistrzowi 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, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 44

§ 49

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...... sesjê Rady Miejskiej w Sztumie.

§ 48
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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.
§ 50
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 51

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 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.
§ 56
Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
4. Uchwa³y
§ 57

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.

Uchwa³y, o jakich mowa w § 27 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

§ 52

§ 58

Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Burmistrza, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

1. Z wnioskiem o podjêcie uchwa³y mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 3 radnych, komisja Rady lub Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) oznaczone miejsce na numer i datê uchwa³y,
2) tytu³ uchwa³y,
3) podstawê prawn¹ oraz przepisy przejciowe i derogacyjne
4) postanowienia merytoryczne,
5) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
6) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
7) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y i tryb rozpowszechniania,
8) uzasadnienie.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
4. Z wnioskiem o podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej lub uchylaj¹cej uchwa³ê Rady mo¿e wyst¹piæ co najmniej 3 radnych, komisja Rady lub Burmistrz.
5. Projekt uchwa³y przygotowuje wnioskodawca zg³aszaj¹cy inicjatywê, o którym mowa w ust. 1 i 4.
6. Projekt uchwa³y odpowiadaj¹cy wymogom formalnym
zawartym w ust. 2 i 3 wraz z opiniami w³aciwych komisji Rady powinien byæ przekazany na pimie do Przewodnicz¹cego Rady w celu umieszczenia go w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji.
7. Opinie, o których mowa w ust. 6 s¹ przedstawiane na
sesji bezporednio po zapoznaniu Rady z projektem
uchwa³y.

§ 53
1. Protokó³ z sesji musi odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 54
1. W trakcie obrad radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub
uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
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 w drodze g³osowania sprzeciwu radnego, o jakim mowa w ust. 2

§ 59
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 lub zapo¿yczonymi z jêzyków obcych.

§ 55

§ 60

1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.

1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
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§ 61

1. Burmistrz ewidencjonuje w Biurze Rady orygina³y
uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

2.

5. Procedura g³osowania.
§ 62
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

3.

§ 63
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych lub protokolanta.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 64
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie Przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania i przeprowadza je.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 65
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej dokonuje zamkniêcia listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

4.
5.
6.

7.
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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.
G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektów 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.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 66 ust. 2.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
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.
§ 67

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw". G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw".
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 68
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej
jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych
siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê 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 zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie dodanych 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.
6. Komisje Rady

§ 66

§ 69

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
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zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Do wykonywania zadañ doranych, nie objêtych problematyk¹ sta³ych komisji, Rada mo¿e powo³aæ na czas
niezbêdny do wykonywania powierzonych zadañ komisjê doran¹. Komisja ulega automatycznie rozwi¹zaniu po przedstawieniu Radzie informacji z zakoñczonej pracy.
3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 70
1. Cz³onków poszczególnych komisji powo³uje imiennie
Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady, wskazuj¹c przewodnicz¹cego komisji.
2. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybieraj¹ sporód
siebie cz³onkowie komisji.
§ 71
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radê i zakresem dzia³ania, do
jakiego zosta³y powo³ane przez Radê.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 72
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 73
1. Posiedzenia komisji zwo³uje i kieruje jej pracami przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji. Przewodnicz¹cy komisji reprezentuje komisjê
przed Rad¹.
2. Wniosek o zwo³anie posiedzenia komisji mo¿e zg³osiæ
przewodnicz¹cemu komisji co najmniej 2 cz³onków komisji na pimie z uzasadnieniem.
3. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
czêciej jak 2 razy w miesi¹cu i nie rzadziej jak raz na
kwarta³ (z wy³¹czeniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowo-Regulaminowej).
4. O miejscu i terminie posiedzenia powiadamia siê cz³onków komisji najpóniej 4 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Odstêpstwo od tego terminu jest
dopuszczalne w szczególnych przypadkach, gdy posiedzenie komisji nale¿y zwo³aæ w trybie pilnym 
powiadomienie nastêpuje telefonicznie lub przez pos³añca (goñca).
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu komisji podaje siê
proponowany porz¹dek posiedzenia oraz niezbêdne
materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia komisji.
6. Komisje zajmuj¹ stanowiska w formie opinii, wniosków
oraz apeli, które przyjmuje komisja zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

7. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia i protokolant.
§ 74
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach jawnych.
2. O terminach posiedzeñ komisji zawiadamia siê podaj¹c do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich posiedzeñ.
§ 75
Do zadañ komisji sta³ych Rady nale¿y:
1) kontrola Burmistrza i jednostek gminnych w zakresie
spraw, do których komisja zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Burmistrza oraz cz³onków komisji,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
4) wykonywanie funkcji kontrolnych Rady.
§ 76
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej 2 razy w
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
7. Radni
§ 77
1. Radny jest obowi¹zany braæ czynny udzia³ w pracach
Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
3. Dwa razy w roku, tj. w styczniu i w lipcu Rada informuje wyborców o frekwencji radnych na sesjach i posiedzeniach komisji.
§ 78
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu
podanym uprzednio do wiadomoci wyborców  osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 79
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 80
Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
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8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 82
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VIII. Zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej.
1. Organizacja i posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
§ 83
Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisj¹ jest organem
Rady powo³anym do przeprowadzania kontroli dzia³alnoci Burmistrza i gminnych jednostek, a tak¿e do przeprowadzenia na polecenie Rady postêpowania wyjaniaj¹cego w sprawach dotycz¹cych jej wewnêtrznej dzia³alnoci.
§ 84
Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym i niniejszego Statutu.
§ 85
1. Komisja podlega wy³¹cznie Radzie i dzia³a w jej imieniu.
2. Komisja podejmuje kontrole na podstawie planu pracy uchwalonego przez Radê oraz w ka¿dym momencie na wniosek Rady.
§ 86
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz 3-ch cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 87
1. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej:
1) organizuje pracê Komisji Rewizyjnej,
2) zwo³uje posiedzenia i prowadzi jej obrady,
3) sk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego zastêpca.
§ 88
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
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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.
§ 89
1. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarê
potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ Komisjê na umotywowany pisemny wniosek 2 cz³onków
Komisji lub na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji.
4. W posiedzeniu Komisji mog¹ braæ udzia³ radni, inne
osoby zaproszone na posiedzenie oraz osoby zaanga¿owane w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
3 cz³onków Komisji.
6. Rozstrzygniêcia podejmowane przez Komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym
przez podniesienie rêki w obecnoci co najmniej 3
cz³onków Komisji.
7. W g³osowaniu udzia³ bior¹ cz³onkowie Komisji.
8. Obs³ugê Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
9. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 90
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych decyzji przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
6. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz bieg³ych, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia³ania Komisji.
7. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunal-
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nych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 91
Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii lub wniosków, które s¹ przedk³adane Radzie.
§ 92
Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Zasady kontroli
§ 93
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza i
gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
 zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym w
zakresie dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, realizacjê
uchwa³ Rady oraz wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 94
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 95
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.
§ 96
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 97
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Postanowienia Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 98
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie; rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug
kryteriów ustalonych w § 93 ust. 1
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli.
§ 99
1. Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja w pe³nym
sk³adzie osobowym lub zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce
siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
przewodnicz¹cego zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez co najmniej dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli, termin jej przeprowadzenia.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 100
Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza lub
kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu jej rozpoczêcia.
§ 101
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,
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obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3

wi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i do wiadomoci Burmistrza.

§ 102

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
3. Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz
Burmistrza wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcie odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie
tych nieprawid³owoci.

1. Podczas wykonywania czynnoci kontrolnych Komisja
(zespó³ kontrolny) jest zobowi¹zany do przestrzegania
przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki i przepisów w postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w kontrolowanej jednostce.
2. Dzia³alnoæ Komisji (zespo³u kontrolnego) nie mo¿e
naruszyæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej
porz¹dku pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 103
1. W razie ujawnienia przestêpstw, Komisja przekazuje
sprawê organom cigania i w miarê potrzeby zawiadamia o tym fakcie organ nadrzêdny jednostki skontrolowanej.
2. Komisja mo¿e wystêpowaæ do Rady w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne
organy kontroli.
§ 104
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y komisji
§ 105
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o 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.

§ 107

§ 108
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 109
1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia pó³roczny plan pracy, w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu
trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia, a w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu poprzedzaj¹cym
okres objêty planem.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
§ 110
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz wniosków i opinii podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
Rozdzia³ IX. Zasady dzia³ania klubów radnych.

§ 106

§ 111

1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobo-

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
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§ 112
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3-ch radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 113
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 114
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 3-ch radnych.
§ 115
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 116
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 117
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 118
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ X. Tryb pracy Burmistrza
§ 119
1. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) przypisane jemu zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na
mocy przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do
niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
2. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ i

kompetencji okrelonych w ust. 1 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
§ 120
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 121
Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du
mieniem sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Burmistrza
samodzielnie lub wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Burmistrza osob¹.
Rozdzia³ XI. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy.
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§ 122
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Jawnoæ organów Gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady
i posiedzenia jej komisji z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku, obrazu, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji Rady.
2. Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie
osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, chc¹ce uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów Gminy.
3. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
§ 123
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz Statutem.
§ 124
1. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych organów Gminy oraz komisji Rady (protoko³y)
udostêpnia siê na ustny lub pisemny wniosek zainteresowanego:
1) bezporednio poprzez wgl¹d w dokumenty w Biurze Rady udostêpnia siê w godzinach urzêdowania
Urzêdu w obecnoci pracownika Urzêdu b¹d w formie pisemnej (odpis, kserokopia, lub wyci¹g z dokumentu)  w przypadku dzia³alnoci Rady i jej komisji.
2) wy³¹cznie w formie pisemnej w odniesieniu do dzia³ania Burmistrza
2. Informacje bêd¹ udzielane zainteresowanym niezw³ocznie, nie wczeniej jednak, ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia
zatwierdzenia protoko³u z posiedzenia danego organu.
3. Pisemna informacja dotycz¹ca dzia³alnoci Burmistrza
przed przekazaniem zainteresowanemu winna byæ
skwitowana przez pe³nomocnika d.s. informacji niejawnych b¹d inn¹ osobê posiadaj¹c¹ powiadczenie bezpieczeñstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 125
Wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzibie organu dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicz-
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nych przez organy Gminy i komisje Rady jest bezp³atne.
Niedopuszczalne jest wynoszenie dokumentów poza teren siedziby organów.
§ 126
1. Uprawnienia okrelone w § 122 i 123 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
2. Odmowa udzielenia informacji b¹d dostêpu do dokumentów nastêpuje w formie decyzji administracyjnej
w oparciu o ustawowe ograniczenia jawnoci.
Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe
§ 127
W sprawach nieuregulowanych Statutem maj¹ zastosowanie przepisy ustaw.
§ 128
Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

720
UCHWA£A Nr V/55/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 12 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/18/2002 r. Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w gminie Tczew na 2003 r.
Na podstawie art,18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591. zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984) oraz art. 10 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. Gminy Tczew  po zasiêgniêciu opinii wszystkich Komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y wymienionej w tytule wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt 2 lit.a dodaje siê tiret trzeci o treci:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  790 z³,
2) w pkt 3 lit.a dodaje siê tiret trzeci o treci:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  900 z³,
3) w pkt 5 lit.a dodaje siê tiret drugi o treci:
 o liczbie osi  trzy  1.100 z³,
4) w pkt 5 lit.b dodaje siê tiret drugi o treci:
 o liczbie osi  trzy  1.250 z³,
5) w pkt 6 lit.a dodaje siê tiret drugi o treci:
 o liczbie osi  trzy  1.100 z³,
6) w pkt 6 lit.b dodaje siê tiret drugi o treci:
 o liczbie osi  trzy  1.500 z³,
7) w pkt 8 lit.a dodaje siê tiret drugi o treci:
 o liczbie osi  dwie  650 z³,
dodaje siê tiret trzeci o treci:
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 o liczbie osi  trzy  600 z³,
8) w pkt 8 lit.b dodaje siê tiret trzeci o treci:
 o liczbie osi  trzy  970 z³,
9) w pkt 9 lit.a dodaje siê tiret drugi o treci:
 o liczbie osi  dwie  800 z³,
dodaje siê tiret trzeci o treci:
 o liczbie osi  trzy  850 z³,
10) w pkt 9 lit.b dodaje siê tiret trzeci o treci:
 o liczbie osi  trzy  950 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
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UCHWA£A Nr VI/27/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/12/2002 Rady Gminy
Lipusz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) i art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718) Rada Gminy Lipusz uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmian w uchwale Rady Gminy Lipusz
Nr III/12/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i op³at lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2003 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r.
Nr 87, poz. 2064) w sposób nastêpuj¹cy:
1. Skrela siê treæ § 2 ust. 2 uchwa³y w brzmieniu: § 2
ust. 2  Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych autobusy stanowi¹ce w³asnoæ gminy".
2. Skrela siê treæ § 6 ust. 1 pkt 2 uchwa³y w brzmieniu:
§ 6 ust. 1 pkt 2  Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe, wykonane
przez pracowników Urzêdu Gminy: za czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem na ¿¹danie strony oglêdzin
(wizji lokalnej) w terenie:
 w so³ectwie Lipusz  25,00 z³,
 poza so³ectwem Lipusz  40,00 z³.
§2
Wykonanie powierza siê Wójtowi Gminy Lipusz.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z moc¹
wsteczn¹ z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski
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UCHWA£A Nr VI/37/2003
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dz. 148/2/czêæ/po³o¿onej
we wsi £yniewo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 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. 229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25 poz. 253) oraz 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):
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  teren budownictwa mieszkaniowego z rzemios³em  dz. nr 148/2 (czêæ) przeznacza
siê pod rzemios³o uci¹¿liwe.

9.
10.

§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
11.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Poz. 722
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WIE £YNIEWO
Nr dzia³ki 148/2 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,4 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
rzemios³o uci¹¿liwe
SYMBOLE NA RYS. PLANU
URU  teren ubojni zwierz¹t
i, g  zabudowa gospodarcza
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 0,4 ha
c) rodzaj zabudowy: obiekty gospodarcze- zabudowa
techniczna i, g, istniej¹ca zachowania, rozbudowy
lub likwidacji.
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 50% terenu dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zale¿na od potrzeb technologicznych, nieprzekraczaj¹ca 9,0 m.
Dachy o nachyleniu nieprzekraczaj¹cym 30°
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Wjazd i wyjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków technologicznych 
do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego
cieki do oczyszczalni cieków w Sierakowicach do
zbiornika bezodp³ywowego. Po pod³¹czeniu do kanalizacji zbiorniki zlikwidowaæ

12.

cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia
przed ich wprowadzeniem do odbiornika i powinny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków w Sierakowicach. Dowóz do oczyszczalni w Sierakowicach
zgodnie z umow¹ zawart¹ z oczyszczalnia. Krew
poubojowa odprowadzana osobno przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze na teren w³asnej dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami podanymi
przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe. Na
wytwarzanie odpadów produkcyjnych nale¿y uzyskaæ zgodê Starostwa Powiatowego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
A. Dzia³ka znajduje siê w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., zmiana Rozporz¹dzenie Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r.
B. Wprowadziæ zieleñ (ZK) jak na rys. planu
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
Zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki.
Do czasu pod³¹czenia obiektów do kanalizacji sanitarnej stosowaæ technologiê minimalizuj¹c¹ zu¿ycie
wody. Moc przerobow¹ do czasu pod³¹czenia do kanalizacji, nale¿y utrzymaæ na poziomie ubojni o ma³ej
mocy przerobowej, nieprzekraczaj¹cej dotychczasowe wykorzystanie obiektu gospodarczego.
§3

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci
dzia³ki nr 148/2 (za³¹cznik graficzny nr 1).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoci: 30%.
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 148/2 we wsi £yniewo obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt 1, stanowi jednoczenie
zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/42/90. Rady Gminy w Sierakowicach z dnia 30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 16. poz. 131 z 1990 r. z pón. zm.), który to plan traci
moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego
planu (za³¹cznik graficzny nr 1).

 2173 

Poz. 722, 723

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§6

§2

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.

1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy Gardeja na 2003
rok w wysokoci  14.669.053 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na wydatki bie¿¹ce kwotê 11.074.022 z³otych
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 
5.888.121 z³otych,
b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie
ustawami  1.071.860 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3*,
c) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy  100.000 z³otych.
3. Wydatki maj¹tkowe  3.595.031 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
4. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  84.278 z³otych.
5. Wprowadza siê zmiany do planu wieloletnich zadañ
inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta
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UCHWA£A Nr V/29/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Gardeja na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit.  d  i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz zgodnie art. 109, ust. 1, 110, ust. 1 i 2,
112, 116, ust. 1, 2, 3 i 4, 117, ust. 1 i 2, 118, 124 i 128,
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz Uchwa³y
Nr IV/26/2003 Rady Gminy w Gardei z dnia 19 lutego
2003 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy
Gardeja oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu  Rada
Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy Gardeja na 2003
rok w wysokoci  13.423.025 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci  1.071.860 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
2) Dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci  78.600
z³otych.

§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoci  1.246.028 z³otych sfinansuje siê z nastêpuj¹cych róde³:
1) zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów w wysokoci 
1.440.000 z³otych,
2) wolne rodki pieniê¿ne  124.028 z³otych,
3) sp³ata kredytów i po¿yczek  318.000 z³otych.
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy,
o których mowa w ust. 1 zawiera za³¹cznik Nr 6*.
§4
1. Uchwala siê plany przychodów wydatków:
Zak³adu bud¿etowego i rodka specjalnego
 przychody  1.963.510 z³otych,
 wydatki  2.019.821 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 7*.
2. Uchwala siê dotacjê przedmiotow¹ dla:
1) Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gardei w wysokoci  100.000 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
3. Uchwala siê dotacjê przedmiotow¹ dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku w wysokoci  74.000
z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
4. Uchwala siê dotacjê podmiotow¹ dla nastêpuj¹cych
instytucji kultury:
1) Gminny Orodek Kultury w Gardei  146.000 z³otych
2) Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja  139.000 z³otych.
§5
Tworzy siê rezerwy:
1. Ogólna w wysokoci  127.000 z³otych.
2. Celowa w wysokoci  322.719 z³otych.
§6
Upowa¿nia siê Wójta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
*) Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 723, 724, 725, 726
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§7

UCHWA£A Nr V/28/2003
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 14 marca 2003 r.

Wójt sporz¹dzi harmonogram realizacji dochodów i
wydatków bud¿etowych w podziale na kwarta³y.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.

§8

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 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski
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UCHWA£A Nr V/32/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 5 marca 2003 r.
o zmianie Uchwa³y Nr III/20/2002 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2002 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.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (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
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680),
art. 6 ust. 12 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr III/20/2002 Rady Gminy w Gardei z dnia
30 grudnia 2002 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 w § 1 w ust. 1. dotychczasowy wyraz: oraz
zastêpuje siê nowym wyrazem: lub.
§2
Pozosta³a treæ zmienionej uchwa³y zostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

§1
W uchwale Nr II/12/2002 Rada Gminy w Starej Kiszewie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych wprowadza nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 3 ust. 1 lit.b i c otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
§ 3
1.b) budynki i budowle gminne s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz budowle
ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych
wody,
c) budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci Statutowej przez
instytucje kultury, utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364)
w zakresie upowszechniania kultury.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski
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UCHWA£A Nr V/37/2003
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Stara Kiszewa
na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i e
art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592) art. 109, 110, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148), ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z pón. zm.) Rada Gminy
w Starej Kiszenie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 8.707.039 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 8.805.691 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
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3. Ustala siê rozchody z bud¿etu gminy: 609.348 z³,
 sp³ata rat kredytu bankowego  309.348 z³,
 sp³ata rat po¿yczki  300.000 z³.
4. Ustala siê przychody bud¿etu gminy w kwocie 708.000
z³:
 kredyt  118.000 z³,
 po¿yczka  590.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§2
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) czêæ owiatowej subwencji ogólnej  4.038.651 z³,
2) czêæ rekompensuj¹cej subwencji ogólnej  296.046 z³,
3) czêæ podstawowej subwencji ogólnej  902.383 z³.
§3
Zatwierdza siê dochody i wydatki na zadania zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej i inne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§4
Zatwierdza siê dochody i wydatki na zadania przejête
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê rezerwê na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 15.000 z³ oraz rezerwê celow¹ na remonty chodników w wysokoci 15.000 z³.
§6
1. Ustala siê dotacje przedmiotowe z bud¿etu gminy dla
jednostek w wysokoci 34.977 z³
w tym:
 dofinansowanie kosztów wytworzenia wody 
28.977 z³,
 dofinansowanie kosztów dowozu i rehabilitacji dzieci
niepe³nosprawnych z terenu gminy  6.000 z³.
2. Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków jednostek
prowadz¹cych dzia³alnoæ na zasadach gospodarki
pozabud¿etowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6, 7, 8, 9*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 11

Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 90.000 z³ oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
wysokoci 90.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty
150.000 z³.
§ 13
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹gania w roku kalendarzowym zobowi¹zañ do wysokoci
 400.000 z³
§ 14
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w
bud¿ecie:
 w wydatkach bud¿etowych z wyj¹tkiem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami.
§ 15
Z zastrze¿eniem art. 61 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Stara Kiszewa.
§ 16
Uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski

727

§7

UCHWA£A Nr 18/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 lutego 2003 r.

Ustala siê wyodrêbnione rodki na so³ectwa w wysokoci 60.000 z³ w podziale na poszczególne so³ectwa,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Lipusz.

§8
Zatwierdza siê przychody i wydatki oraz ich przeznaczenie  Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 w wielkociach okrelonych w za³¹czniku Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§9
Zatwierdza siê wydatki zadañ rzeczowych w zakresie
inwestycji w wysokoci 1.389.747 z³ zawartych w za³aczniku Nr 12*.
§ 10
Zatwierdza siê prognozê d³ugu publicznego na lata
2003-2009 zgodnie z za³¹cznikiem nr 13*.

*) Za³¹czników Nr 1-13 nie publikuje siê.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.) sk³ad orzekaj¹cy Regiorialnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Lipusz uchwa³¹ Nr V/23/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok przyjê³a
bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 4.433.464 z³, za
po stronie wydatków 4.843.464 z³, ustalaj¹c tym samym
deficyt w kwocie 410.000 z³. Jednoczenie w § 1 uchwa³y
Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów w kwocie 193.421 z³ oraz z wolnych
rodków w kwocie 226.579 z³, jak te¿ rozchody w wysokoci 10.000 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtej po¿yczki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 727, 728
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Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz wolnych rodków, sk³ad orzek¹j¹cy
stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest
zgodny z prawem.
Ponadto do powy¿szej uchwa³y za³¹czono prognozê
d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 2003-2008. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynik¹j¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci
sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 410.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 9%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska
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ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie ustanowienia systemu nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdañska (ang. Vessel Traffic Services
for Gulf of Gdañsk).
Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z
1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz.
243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z
1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441, Nr 138, poz.
1546, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa ¿eglugi oraz zdolnoci reagowania w niebezpieczeñstwie na wodach Zatoki Gdañskiej, wyra¿aj¹c troskê o ochronê rodowiska
morskiego, ustanawia siê system nadzoru ruchu statków
VTS Zatoka Gdañska, zwany dalej systemem VTS Zatoka Gdañska".
§2
1. System VTS Zatoka Gdañska jest realizowany przez:
1) Centrum VTS Zatoka Gdañska, (ang. VTS Centre Gulf
of Gdañsk), zwane dalej Centrum VTS,
Centrum VTS podlega G³ównemu Inspektorowi Ruchu Morskiego.

S³u¿b¹ kieruje G³ówny Operator Systemu VTS.
2) portowe s³u¿by ruchu:
a) Kapitanatu Portu Gdynia (ang. Gdynia Port Control)
b) Kapitanatu Portu Gdañsk (ang. Gdañsk Port Control)
Portowe s³u¿by ruchu podlegaj¹ Kapitanom Portów.
S³u¿b¹ kieruje zmianowy Starszy Oficer Portu.
2. Obszar dzia³ania systemu VTS Zatoka Gdañska wyznaczaj¹ granice (Za³¹cznik nr 1  mapka), okrelone wspó³rzêdnymi geograficznymi:
1) szer. 54°45,0'N d³ug. 018°32,6'E,
2) szer. 54°45,0'N d³ug. 019°06,4'E,
3) szer. 54°36,2'N d³ug. 019°24,2'E,
4) szer. 54°27,5'N d³ug. 019°38,3'E.
3. Ruch statków jest monitorowany poprzez radary brzegowe.
Identyfikacja statku, który wczeniej zg³osi³ przewidywany czas przybycia (ETA) w obszar, o którym mowa
ust. 2, nastêpuje na podstawie meldunku zg³oszonego
drog¹ radiow¹ (VHF) w czasie wejcia w obszar VTS i
radionamiarów dokonanych przez stacje brzegowe.
4. System VTS zapewnia statkom pe³en serwis informacji nawigacyjnych.
5. Jêzykiem pracy systemu VTS jest jêzyk angielski i polski.
§3
1. Wejcie w obszar VTS Zatoka Gdañska lub przejcie
przez ten obszar bez zawijania do portu, wymaga zg³oszenia przez statek meldunku do Centrum VTS z chwil¹ przep³ywania zewnêtrznej granicy obszaru systemu
VTS Zatoka Gdañska okrelonego w § 2 ust. 2., (tj. równole¿nika 54 stopnie 45 minut szerokoci pó³nocnej
albo pó³nocno  wschodniej czêci granicy wód terytorialnych RP, znajduj¹cych siê pomiêdzy l¹dem a powy¿szym równole¿nikiem).
Dla statków id¹cych z wewnêtrznej czêci Zatoki Puckiej granicê VTS stanowi po³udnik 018 stopni 32,5 minuty d³ugoci wschodniej.
2. Obowi¹zkowi zg³oszenia do Centrum VTS przewidywanego czasu przybycia (ETA) oraz zg³oszenia meldunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 podlegaj¹ wszystkie
statki pasa¿erskie, statki towarowe o tona¿u brutto 150
i wiêcej oraz wszystkie statki bez wzglêdu na tona¿,
które przewo¿¹ ³adunki niebezpieczne lub wskutek
wyj¹tkowych okolicznoci stwarzaj¹ ryzyko kolizji lub
zanieczyszczenia rodowiska, zgodnie z Za³¹cznikiem
nr 2.
3. Z chwil¹ osi¹gniêcia granicy redy portu: Gdynia lub
Gdañsk statek, który wczeniej z³o¿y³ meldunek do Centrum VTS, powinien zg³osiæ siê do s³u¿by ruchu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz stosowaæ siê do przepisów portowych
4. Wejcie na Zalew Wilany i wyjcie z Zalewu Wilanego wymaga zg³oszenia siê statku drog¹ radiow¹ (VHF)
lub telefoniczn¹ do Bosmanatu Portu Krynica Morska.
5. Okrêty Marynarki Wojennej RP oraz jednostki polskiej
Stra¿y Granicznej i Policji nie podaj¹ szczegó³owej informacji o jednostce, a jedynie jej przynale¿noæ. Zespo³y jednostek Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej i Policji traktuje siê dla celów niniejszego zarz¹dzenia jako jedn¹ jednostkê.
§4
1. W ramach funkcji organizacji ruchu statkom udzielane
s¹ przez operatorów systemu VTS Zatoka Gdañska ze-
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zwolenia na: przeciêcie systemów rozgraniczenia ruchu, w³¹czenie siê do ruchu, rzucenie kotwicy oraz
mog¹ byæ wydawane polecenia dotycz¹ce zmiany miejsca postoju i osi¹gniêcia okrelonej pozycji.
2. W ramach funkcjonowania systemu VTS Zatoka Gdañska statkom mog¹ byæ udzielane przez operatorów systemu VTS Zatoka Gdañska instrukcje okrelonego zachowania siê, jeli parametry ich ruchu/pozycji zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu lub naruszaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy pañstwa portu.
3. Kapitan statku odpowiada za prawid³owoæ podjêtych
dzia³añ i za przestrzeganie przepisów niniejszego zarz¹dzenia jak i za przestrzeganie przepisów pañstwa
portu.
§5
1. Statki znajduj¹ce siê w obszarze VIS Zatoka Gdañska
powinny utrzymywaæ sta³y nas³uch na kanale VHF 71.
2. Statki znajduj¹ce siê w obszarze redy lub kotwicowiska portu powinny utrzymywaæ sta³y nas³uch na kanale roboczym w³aciwego kapitanatu portu.
3. S³u¿by systemu VTS Zatoka Gdañska pracuj¹ przez ca³¹
dobê bez przerwy (H24).
4. Kontakt ze s³u¿b¹ i sposób korespondencji okrela siê
poni¿ej:
1) Centrum VTS Zatoka Gdañska
VHF kana³y: 71, 66, 16, 70
Wzywaæ: Centrum VTS Zatoka Gdañska (ang. VTS
Zatoka)
Telefon: +48-(58)-621-61-62; 621-14-43
Fax: +48-(58)-620-53-63; 620-53-28
E-mail: vts@umgdy.gov.pl, vtscentrum@umgdy.gov.pl
2) Gdynia  Kapitanat Portu
VHF kana³y: 12, 16, 70
Wzywaæ: Gdynia Kapitanat (ang. Gdynia Port Control)
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Telefon: +48-(58)-621-07-05; 627-49-42
Fax: +48-(58)-620-05-91
E-mail: kapitanat.gdynia@umgdy.gov.pl
3) Gdañsk  Kapitanat Portu
VHF kana³y: 14, 16, 70
Wzywaæ: Gdañsk Kapitanat (ang. Gdansk Port Control)
Telefon: +48-(58)-343-07-10; 343-73-71
Fax: +48-(58)-343-75-12
E-mail: oficer@umgdy.gov.pl
§6
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie wprowadzenia systemów kontroli i nadzoru ruchu
statków VTS Gdañsk i VTS Gdynia (ang. Vessel Traffic
Services) (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 14, poz. 39, Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2002 r. Nr 7, poz. 102, Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 3 poz. 22, Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego z 2001 r. Nr 131, poz. 1795).
§7
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2003 r. w
drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie w kapitanatach i bosmanatach portów i podlega opublikowaniu w
Dziennikach Urzêdowych Województw: Pomorskiego i
Warmiñsko  Mazurskiego.
Informacja o zarz¹dzeniu bêdzie opublikowana w wydawnictwie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Wiadomoci ¯eglarskie oraz na stronie internetowej
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor
I. Jagniszczak

Za³¹cznik Nr 2
System meldunkowy w systemie VTS Zatoka Gdañska
Meldunki nale¿y redagowaæ z poni¿sz¹ tabel¹:
Rodzaj meldunku
Odbiorca
Zg³oszenie statku
(ETA)
Centrum VTS

Wejcie w obszar systemu VTS
(SP)
Centrum VTS
Pozycyjny (PR)
Centrum vIS
Pozycyjny (PR)
Kapitanat Portu docelowego
Pozycyjny (PR)
Centrum vIS
Wyjcia z obszaru systemu VTS
(FR)
Centrum VTS

Pozycja i zasady zg³aszania meldunku
Operator, agent lub kapitan statku zmierzaj¹cego do portu w
obszarze dzia³ania systemu powinien zg³osiæ odnone informacje:
(a) przynajmniej 24 godziny/* przed przybyciem, lub
(b) najpóniej w czasie gdy statek opuszcza poprzedni port, jeli
podró¿ trwa mniej ni¿ 24 godziny/*, lub
c) jeli port zawiniêcia nie jest znany lub zmienia siê podczas
podró¿y, tak szybko jak tylko ta informacja jest dostêpna.
Z chwil¹ przep³ywania przez równole¿nik 54 stopnie 45 minut
szerokoci pó³nocnej (albo pó³nocno-wschodniej czêci granicy
wód terytorialnych RP znajduj¹cych siê pomiêdzy l¹dem a
powy¿szym równole¿nikiem).
Z chwil¹ przejcia trawersu p³awy HEL lub ZN (na wejciu i
wyjciu)

Informacja przekazywana

A, G, I, P/**, T, U, W

A, C lub D, E, F, I, O, P, Q
lub R, T, W, X
A, C lub D

Przed wejciem w obszar redy portu lub kotwicowiska

A, C lub D

Przed wyjciem z obszaru redy portu lub kotwicowiska

A, C lub D

Z chwil¹ przep³ywania przez równole¿nik 54 stopnie 45 minut
szerokoci pó³nocnej (albo pó³nocno-wschodniej czêci granicy
wód terytorialnych RP znajduj¹cych siê pomiêdzy l¹dem a
powy¿szym równole¿nikiem).

A, C lub D, I, W
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Meldunek o ³adunkach
niebezpiecznych (DG)
Centrum VTS
Meldunek o ³adunkach
szkodliwych (HS)
Centrum VTS
Meldunek o substancjach
szkodliwych dla rodowiska
morskiego (MP)
Centrum VTS

Uwagi:
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Przy zdarzeniu z uwolnieniem lub mo¿liwym uwolnieniem za burtê
³adunków niebezpiecznych w opakowaniach, w³¹cznie z
kontenerami, przenonymi zbiornikami, pojazdami drogowymi,
szynowymi i lichtugami okrêtowymi zawieraj¹cymi ³adunki
niebezpieczne.
Przy zdarzeniu z wylaniem lub mo¿liwym wylaniem oleju
(Za³¹cznik I MARPOL 73/78) lub szkodliwych substancji
przewo¿onych luzem (Za³¹cznik II MARPOL 73/78)
Przy zdarzeniu z uwolnieniem lub mo¿liwym uwolnieniem za burtê
substancji szkodliwych w opakowaniach, w³¹cznie z kontenerami,
przenonymi zbiornikami, pojazdami drogowymi, szynowymi i
lichtugami okrêtowymi zawieraj¹cymi substancje, które wed³ug
kodu IMDG s¹ szkodliwe dla rodowiska morskiego (Za³¹cznik III
MARPOL 73/78)

A, B, C lub D, M, P, Q, R, S,
T, U, X
A, B, C lub D, E, F, L, M, N,
P, Q, R, S, T, U, X

A, B, C lub D, M, P, Q, R, S,
T, U, X

/* - 72 godziny dla zbiornikowców z ³adunkami niebezpiecznymi lub nioedgazowanych po przewozie takich ³adunków
- 48 godzin dla zbiornikowców odgazowanych
/** - w przypadku przewozu ³adunków niebezpiecznych lub zanieczyszczaj¹cych:
prawid³owe nazwy techniczne takich ³adunków, ich numery identyfikacyjne ONZ (jeli istniej¹), klasy materia³ów
niebezpiecznych IMO zgodnie z Kodeksem IMDG, IBC i IGC, iloci takich towarów oraz, w przypadku gdy s¹ przewo¿one
w jednostkach transportowych innych ni¿ zbiorniki  ich numery identyfikacyjne
potwierdzenie, ¿e na statku znajduje siê lista lub manifest ³adunkowy lub odpowiedni plan ³adunkowy podaj¹cy szczegó³y
przewo¿onych towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczaj¹cych oraz ich rozmieszczenie na statku
datê wa¿noci certyfikatu zabezpieczenia finansowego (dla zbiornikowców przewo¿¹cych wiêcej ni¿ 2.000 ton ³adunków
olejowych)
£adunki niebezpieczne oznaczaj¹: towary objête postanowieniami Kodeksu IMDG, niebezpieczne substancje p³ynne objête
postanowieniami Rozdzia³u 17 Kodeksu IBC, gazy skroplone objête postanowieniami Rozdzia³u 19 Kodeksu IGC, substancje
sta³e objête postanowieniami Za³¹cznika B Kodeksu BC.
Substancje zanieczyszczaj¹ce oznaczaj¹: oleje objête postanowieniami Za³¹cznika I do Konwencji MARPOL, szkodliwe
substancje p³ynne objête postanowieniami za³¹cznika II do Konwencji MARPOL, substancje szkodliwe dla rodowiska
morskiego objête postanowieniami Za³¹cznika III do Konwencji MARPOL.

Kod przekazywanej informacji
Litera kodu

Funkcja

A (Alfa)

Statek

B (Bravo)

Data i czas zdarzenia

C (Charlie)

Pozycja

D

Pozycja

E
F
G

Kurs rzeczywisty
Prêdkoæ
Ostatni port
Port przeznaczenia i przewidywany
czas przybycia (ETA)
Trasa ruchu

I
L
M

£¹cznoæ radiowa

N

Nastêpny meldunek

O

Zanurzenie maksymalne

P

£adunek

Q

Usterki, uszkodzenia i inne
ograniczenia

R

£adunki niebezpieczne/
zanieczyszczaj¹ce, które wydosta³y siê
za burtê

S

Pogoda

T

Agent

U
W
X

Wielkoæ i typ statku
Osoby na pok³adzie statku
Uwagi

Wymagane informacje
Nazwa statku, sygna³ wywo³awczy, numer identyfikacyjny IMO,
bandera
Szeciocyfrowa grupa: dzieñ miesi¹ca (dwie pierwsze cyfry), godziny
i minuty (cztery nastêpne cyfry)
Czterocyfrowa grupa: szerokoæ w stopniach i minutach z dodaniem
N oraz grupa piêciocyfrowa: d³ugoæ geograficzna w stopniach i
minutach z dodaniem E
Namiar rzeczywisty (pierwsze trzy cyfry) i odleg³oæ w milach
morskich od wyranie rozpoznawalnego znaku na l¹dzie (podaæ
nazwê znaku)
Trzycyfrowa grupa
Trzycyfrowa grupa (wêz³y i dziesi¹te czêci wêz³a)
Nazwa ostatniego portu zawiniêcia statku
Nazwa portu, przewidywana data i czas przybycia (grupa jak w B)
Informacja o zamierzonej trasie ruchu statku
Nazwy radiostacji/czêstotliwoci nas³uchu
Data i czas nastêpnego meldunku (grupa jak w B)
Aktualne zanurzenie maksymalne w metrach  czterocyfrowa grupa
(metry i centymetry)
Rodzaj i iloæ ³adunku na burcie statku
Krótkie dane dotycz¹ce usterek, uszkodzeñ i awarii lub innych
ograniczeñ maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo statku i/lub
rodowiska
Krótkie dane dotycz¹ce rodzaju zanieczyszczenia lub ³adunków
niebezpiecznych, które wydosta³y siê za burtê z podaniem pozycji
zdarzenia (grupa jak w C lub D)
Krótkie dane o aktualnie panuj¹cych warunkach
hydrometeorologicznych panuj¹cych w miejscu zdarzenia
Pe³na nazwa i szczegó³owe dane (wraz z numerami telefonów)
przedstawiciela statku i/lub armatora
Dane dotycz¹ce d³ugoci, szerokoci, tona¿u i typu statku
Podaæ liczbê wszystkich osób na burcie statku
Inne/dodatkowe informacje w zale¿noci od potrzeb
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ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 2/2003
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 17 marca 2003 r.

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/419-A/1031/3/2001/2003/I/KK
z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie ograniczenia w po³owach sportowo-rekreacyjnych.

Na wniosek Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Malborku z dnia 18 marca 2003 r. (data
wp³ywu 19 marca 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
25 marca 2003 r. Nr OGD  820/419-A/1031/3/2001/2003/
I/KK swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 29 padziernika
2003 r. Nr OGD  820/419-A/12/2001/I/JK, wyd³u¿aj¹c
okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej w/w decyzj¹, do
dnia 30 czerwca 2003 r. Pozwoli to na dalsze stosowanie
cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do czasu zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeñ
z odbiorcami drugiej taryfy dla ciep³a, tym bardziej, i¿ w
chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia (drugiej) taryfy dla ciep³a.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 66. ustawy z dnia 6 wrzenia 2001. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz.
1441, z 2003 r. Nr 181, poz. 1514) w zwi¹zku z przeprowadzanym zarybianiem, zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Wprowadzam zakaz po³owów sportowo-rekreacyjnych
w nastêpuj¹cych portach:
1) od 27 marca 2003 r. do 30 maja 2003 r. na wodach
portu Ustka,
2) od 28 kwietnia 2003 r. do 30 maja 2003 r. na wodach
portu £eba.
§2
Niniejsze zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega opublikowaniu drodze obwieszczeñ, w
miejscach jego obowi¹zywania.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku
A. Krawczuk

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 25 marca 2003 r.
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