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731
UCHWA£A Nr XLVI/361/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug rzemios³a  zak³ad przetwórstwa miêsnego obejmuj¹cego czêæ dzia³ki
nr 166/3 po³o¿onej we wsi Paczewo.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. , art. 2, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz
art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 49, Nr132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131
z pón. zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw rolnych o pow. ok. 0.20 ha, przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a  zak³ad przetwórstwa
miêsnego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UR  przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a  zak³ad
przetwórstwa miêsnego, 1 dzia³ka.
Powierzchni zabudowy nie ustala siê. Adaptacja istniej¹cych obiektów dla potrzeb zak³adu przetwórczego.
Szczegó³owy program i rozmieszczenie obiektów kubaturowych okreli plan zagospodarowania dzia³ki w
zale¿noci od aktualnych potrzeb. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 4.0 m od strony wschodniej, po³udniowej i zachodniej granicy dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji z drogi do Sierakowic.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.

Odprowadzenie cieków projektowanym przy³¹czem
kanalizacyjnym do kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków w Sierakowicach.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych i miejsc postojowych przed odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej podczyszczaæ w separatorach
ropopochodnych i piasku.
Ustalenia inne:
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci, z
zachowaniem wszystkich standardów jakoci rodowiska dla istniej¹cego domu mieszkalnego w³aciciela
zak³adu,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi (w tym dom mieszkalny w³aciciela zak³adu) znajduj¹ce siê w zasiêgu
uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno -biologicznej w Sierakowicach. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscach
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów
poprodukcyjnych. Winny byæ one zagospodarowywane w miejscu ich powstania, a tylko te, które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu, w celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowany przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych,
 wskazanym jest zachowanie co najmniej 30% terenu
jako przyrodniczo aktywnego i wprowadzenie odpowiednich uk³adów zadrzewieñ i zakrzewieñ zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów us³ug
rzemios³a na dzia³ce nr 166/3 we wsi Paczewo w gminie
Sierakowice w skali 1: 500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny us³ug rzemios³a UR,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 10%.
§4
1)

2)
3)

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

We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

732
UCHWA£A Nr XLVI/362/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr 232/6
i 232/9 po³o¿one we wsi Pa³ubie.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. , art. 2, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz
art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,

poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 49, Nr132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131
z pón. zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³ki nr 232/6 i 232/9 o powierzchni
oko³o 1,4 ha, przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a z
wy³¹czeniem rzemios³a zwi¹zanego z produkcj¹ i przechowywaniem produktów ¿ywnociowych.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UR  przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a z wy³¹czeniem rzemios³a zwi¹zanego z produkcj¹ i przechowywaniem produktów ¿ywnociowych (poszerzenie terenu us³ug rzemios³a  budynek realizowany na dzia³ce Nr 232/4).
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Powierzchnia aktywna przyrodniczo nie
powinna byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni
dzia³ki, w tym 30% pod zadrzewienia. Nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne
z miejscowymi warunkami siedliskowymi. W ramach
czêci obszaru dzia³ek przeznaczonego pod zadrzewienia, na czêci dzia³ek przylegaj¹cych do wydzielonej
od wschodu i po³udnia drogi, wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi. Gabaryty budynków 1.5 kondygnacji, nie
wiêcej ni¿ 12.0 m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do
kalenicy. Dachy dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci 20°-45°. Usytuowanie zabudowy na dzia³ce winno wynikaæ z planu zagospodarowania dzia³ki
po ucileniu programu projektowanej dzia³alnoci
gospodarczej. Nale¿y zabezpieczyæ brzegi skarpy na
dzia³ce nr 232/9 przed obsuwaniem.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 8,0 m od granicy z poszerzon¹ drog¹ gminn¹ nr ewidencyjny gruntów 233, 4,0 m od granicy ze strony pó³nocnej oraz po
5,0m od granicy skarpy biegn¹cej na obszarze dzia³ki
nr 232/9. Od strony dzia³ki nr 232/4 linii zabudowy nie
ustala siê.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej nr 233, lub poprzez dzia³kê nr 232/4.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 233. Szerokoæ poszerzenia jak na rysunku planu od 2,0m do 3,0
m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci
Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni cieków w Sierakowicach. Czasowo do
zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z wywo¿e-
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niem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, nale¿y bezwarunkowo pod³¹czyæ siê do niej a zbiorniki zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ
d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym us³ugi komunalne.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora sieci.Istnieje mo¿liwoæ prze³o¿enia i skablowania sieci na
koszt inwestora.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i parkingów przed
odprowadzeniem do gruntu nale¿y podczyszczaæ w
stosownych urz¹dzeniach do parametrów zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach.
Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
 teren dzia³ek nr 232/6 i 232/9 zosta³ w³¹czony w granice otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
która na tym terenie jest tak¿e Gowidliñskim Obszarem Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu
11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego us³ug rzemios³a na dzia³kach nr 232/6 i 232/9 we wsi Pa³ubice w gminie Sierakowice w skali 1:500, pomniejszonego do skali
1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznacze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny us³ug rzemios³a UR,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 10%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

733
UCHWA£A Nr XLVI/363/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr
13/1 po³o¿onej we wsi Kamienica Królewska
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131
z pón. zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 13/1 we wsi Kamienica
Królewska o pow. ok. 1,0 ha, przeznacza siê na cele
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji
us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
 3 dzia³ki.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Powierzchnia aktywna przyrodniczo nie
powinna byæ mniejsza ni¿ 70% pow. ogólnej dzia³ki.
W ramach tej powierzchni 30% pod zadrzewienia w
tym wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew od
strony pó³nocnej i wschodniej. Nowo wprowadzone
gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Lokalizacja obiektów
kubaturowych usytuowana w formie jednego bogatego siedliska ch³opskiego. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od najni¿ej po³o¿onego
naro¿nika do kalenicy. Dachy dwu lub wielospadowe
o k¹cie nachylenia po³aci 45°, kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub gontem, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1: 1,5 do 1: 2,5, poziom posadowienia parteru
nie wiêcej ni¿ 0,50 m powy¿ej poziomu terenu. Usytuowanie obiektów budowlanych oraz program  w planie zagospodarowania dzia³ki i projekcie technicznym.
Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny jak: kamieñ,
ceg³a licowa. W konstrukcji dachu i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ drewno. Dopuszcza siê lokalizacjê
zabudowy towarzysz¹cej typu gara¿, budynek gospodarczy, których architektura winna byæ utrzymana w
podobnym stylu co budynek mieszkalny.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 8.0 m od granicy z drog¹ gospodarcz¹ od strony wschodniej, 30,0 m od granicy zachodniej i pó³nocnej,(s¹siedztwo lasu), 20,0 m
od istniej¹cego oczka wodnego oraz 4,0 m od po³udniowej granicy.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 476, a nastêpnie drog¹ dojazdow¹
gospodarcz¹ prowadzon¹ w granicach dzia³ki Nr 13/1.
Nale¿y zabezpieczyæ notarialne prawo przejazdu i przechodu drog¹ gospodarcz¹ dla ka¿dorazowego w³aciciela dzia³ek
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni cieków w Sierakowicach. Czasowo do
zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej bezwarunkowo nale¿y pod³¹czyæ siê do niej a zbiorniki zli-

kwidowaæ. Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ
d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym us³ugi komunalne.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i parkingów przed
odprowadzeniem do gruntu nale¿y podczyszczaæ w
stosownych urz¹dzeniach do parametrów zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach.
Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
 teren dzia³ki nr 13/1 zosta³ w³¹czony w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, do Zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Rynna Kamieniecka,
i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na czêci dzia³ci
nr 13/1 we wsi Kamienica Królewska w gminie Sierakowice wykonany w skali 1: 500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

 2187 

Poz. 733, 734
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej MN.
§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 10%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

734
UCHWA£A Nr XLVI/364/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr 768
i 769 po³o¿onych we wsi Za³akowo.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131
z pón. zm. Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele zabudowy letniskowej indywidualnej oznaczonej w planie symbolem UTi, obejmuj¹cy dzia³ki nr
768 i 769 we wsi Za³akowo o ³¹cznej pow. ok. 0.11 ha,
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  1 dzia³ka o powierzchni jak na rysunku planu.
Adaptacja istniej¹cego obiektu budowlanego z mo¿liwoci¹ modernizacji, bez mo¿liwoci powiêkszenia kubatury. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy nie wiêcej ni¿ 5% powierzchni ca³kowitej
dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 70% pow. dzia³ki na
zadrzewienia (ok. 30%), zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Nowo wprowadzone gatunki winny byæ zgodne z
miejscowymi warunkami siedliskowymi.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 4.0 m od po³udniowej i wschodniej granicy dzia³ki, 6.0 m od wewnêtrznego dojazdu zlokalizowanego na dzia³ce nr 771.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji dojazdem wewnêtrznym usytuowanym na dzia³ce nr 771 poprowadzonym od drogi
gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 610/1. Nale¿y ka¿dorazowo zapewniæ prawo przejazdu przez dzia³kê nr 771.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê istniej¹ce z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
Odprowadzenie cieków tymczasowo do zbiorników
szczelnych monolitycznych z okresowym opró¿nianiem. Docelowo do kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie
obiekty nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ. Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹
umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym us³ugi komunalne. Dopuszcza siê lokalizacjê minioczyszczalni cieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy w Sierakowicach.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
3. Ustalenia inne.
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wskazana jest
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci pro-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 734, 735
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wadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³kach nr 768
i 769 we wsi Za³akowo w gminie Sierakowice wykonany
w skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 10%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

735
UCHWALA Nr III/59/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic ¯urawiej i Malinowej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 oraz art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic
¯urawiej i Malinowej, oznaczony numerem ewidencyjnym
0604 obejmuj¹cy obszar o powierzchni 4, 48 ha, którego
granice wyznaczaj¹:
 od pó³nocy  granica Lasów Pañstwowych,
 od wschodu  zachodnia granica dz. nr 571/1 i jej
przed³u¿enie na po³udnie,
 od po³udnia  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  dz. nr 899/1 i 1070; dalej linie rozgraniczaj¹ce projektowanego odcinka ul. ¯urawiej (na
przed³u¿eniu ul. Borowikowej),
 od zachodu  linie rozgraniczaj¹ce ul. Chabrowej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 10 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 01 do 10
oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹ stanowi teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, w obrêbie których obowi¹zuj¹
te same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ literami lub literami i cyframi.
Tereny mieszkaniowe
MN3  Zabudowa jednorodzinna i ma³e domy mieszkalne
Strefa obejmuje wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej i ma³e domy mieszkalne do 4 mieszkañ.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ug osiedlowych,
stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie
zak³ócaj¹cych jej.
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Komunikacja i transport
KL  Drogi i ulice lokalne
KD  Drogi i ulice dojazdowe
KX  Wydzielone ci¹gi piesze, pieszo  jezdne i rowerowe
Infrastruktura techniczna
TE  Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
TC  Tereny urz¹dzeñ ciep³ownictwa
ZP  Zieleñ parkowa
Podstawowe przeznaczenie terenów pod zieleñ parkow¹, skwery i zieleñce, ogrody botaniczne i zoologiczne.
Dozwolona jest lokalizacja zwi¹zanych z tym przeznaczeniem pojedynczych obiektów kultury, parkingów,
obiektów sportu i rekreacji.
Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca (uzupe³nienie przeznaczenia
podstawowego) jest to funkcja wyranie incydentalna, wystêpuj¹ca w zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie
za jako funkcja odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samodzielnie. Musi byæ zrealizowana na tej samej dzia³ce
budowlanej co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba ¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
3. Funkcja adaptowana jest to funkcja istniej¹ca, nie
mieszcz¹ca siê w zdefiniowanym powy¿ej zakresie funkcji dopuszczonych w danej strefie, a któr¹ plan sankcjonuje umo¿liwiaj¹c dotychczasowe u¿ytkowanie terenu i wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie tej
funkcji oraz przekszta³cenia na funkcje z zakresu strefy.
4. Ucilenie warunków zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy
dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte s¹
w kartach terenów w § 3 ust. 2. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie mo¿e byæ ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.
§3
1. Wyjanienia pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1) wskanik intensywnoci zabudowy jest to stosunek
powierzchni ogólnej budynków do powierzchni
dzia³ki budowlanej,
2) powierzchnia ogólna budynków  to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danym terenie liczona
w zewnêtrznym obrysie murów,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu),
4) linie zabudowy okrelone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m
oraz balkonów i loggii wysuniêtych nie wiêcej ni¿
1,0 m,
5) powierzchnia biologicznie czynna  to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz woda powierzchniowa na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹-
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cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2,
6) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  to stosunek,
wyra¿ony w procentach, powierzchni zabudowanej
do powierzchni dzia³ki budowlanej,
7) wymagania parkingowe  wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ na
terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u  na terenie, do którego inwestor ma tytu³ prawny
8) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
1) NUMER TERENU  01
2) POWIERZCHNIA  0,76 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3  ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MA£E DOMY
MIESZKALNE
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych w
strefie:
 wyklucza siê zabudowê bliniacz¹ i szeregow¹.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,5, w przypadku realizacji poddaszy w dachach stromych  do 0,6;
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12,0 m, do
2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic 08 KD1/2 oraz 07 KL1/2; nieprzekraczalne tylne linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu;
d) gabaryty budynków (szerokoæ i g³êbokoæ) w zabudowie jednorodzinnej nie mog¹ przekraczaæ 12,0 m;
e) regulacje inne  budynki powinny byæ zaprojektowane w sposób zapewniaj¹cy przewity widokowe
na tereny lene z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych
oraz naturalne przewietrzanie terenu i sp³yw powietrza (wzd³u¿ doliny).
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent powierzchni biologicznie czynnej  min.
50%;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
c) wymagania parkingowe:
 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny,
 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy,
 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulic: 07 KL 1/2 i 08 KD 1/2;
b) woda  z sieci wodoci¹gowej;
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej;
d) cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej;
e) wody opadowe  w maksymalnym stopniu na tereny w³asnych dzia³ek lub do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
f) gaz  z miejskiej sieci gazowej;
g) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê ni-
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skoemisyjne ród³a ciep³a, je¿eli inwestor przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹
racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a ciep³a;
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
a) ustala siê nastêpuj¹ce wielkoci dzia³ek budowlanych:
 dla domów jednorodzinnych wolnostoj¹cych 
min. powierzchnia 700 m2 i min. szer. frontu
dzia³ki 20,0 m,
 dla budynków mieszkalnych do 4 mieszkañ 
min. powierzchnia 150 m2 pow. dzia³ki/1 mieszkanie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
1) NUMER TERENU  02
2) POWIERZCHNIA  0,97 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3  ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MA£E DOMY
MIESZKALNE
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych w
strefie:
 wyklucza siê zabudowê bliniacz¹ i szeregow¹.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,5, w przypadku realizacji poddaszy w dachach stromych  do 0,6;
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12,0 m, do
2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 07 KL1/2; 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic 08 KD1/2 i 09 KD1/2 oraz 4,0 m od
terenu 05 ZP;
d) gabaryty budynków (szerokoæ i g³êbokoæ) w zabudowie jednorodzinnej nie mog¹ przekraczaæ 12,0 m;
e) regulacje inne  budynki powinny byæ zaprojektowane w sposób zapewniaj¹cy przewity widokowe
na tereny lene z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych
oraz naturalne przewietrzanie terenu i sp³yw powietrza (wzd³u¿ doliny).
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent powierzchni biologicznie czynnej  min.
50%;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
c) wymagania parkingowe:
 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)

Poz. 735

 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny,
 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy,
 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulic: 07 KL 1/2, 08 KD 1/2 i 09 KD
1/2;
b) woda  z sieci wodoci¹gowej;
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej;
d) cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej;
e) wody opadowe  w maksymalnym stopniu na tereny w³asnych dzia³ek lub do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
f) gaz  z miejskiej sieci gazowej;
g) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê
niskoemisyjne ród³a ciep³a, je¿eli inwestor przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a ciep³a;
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
a) ustala siê nastêpuj¹ce wielkoci dzia³ek budowlanych:
 dla domów jednorodzinnych wolnostoj¹cych 
min. powierzchnia 450 m2 i min. szerokoæ frontu
dzia³ki 18,0 m,
 dla budynków mieszkalnych do 4 mieszkañ 
min. powierzchnia 125 m2 pow. dzia³ki/1 mieszkanie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
1) NUMER TERENU  03
2) POWIERZCHNIA  0,11 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
TE, TC  TERENY URZ¥DZEÑ ELEKTROENERGETYCZNYCH, TERENY URZ¥DZEÑ CIEP£OWNICTWA
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie ustala siê.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulicy 08 KD 1/2;
b) woda  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
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c) elektrycznoæ  zasilanie liniami kablowymi niskiego napiêcia z istniej¹cej stacji transformatorowej;
d) wody opadowe  w maksymalnym stopniu na tereny w³asnych dzia³ek lub do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
e) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
1) NUMER TERENU  04 2) POWIERZCHNIA  1,62 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP  ZIELEÑ PARKOWA  dolina Strugi Cisowskiej
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) zakaz zabudowy, dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury dla obs³ugi rekreacji oraz niekubaturowe
urz¹dzenia rekreacyjne i sportowe.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) odtworzenie i regulacjê Strugi Cisowskiej nale¿y wykonaæ zak³adaj¹c pozostawienie otwartego koryta
cieku ze skarpami o nachyleniu 1:1,5 i umocnionego przy zastosowaniu metod przyrodniczych z wykorzystaniem materia³ów naturalnych (np. materace kamienne, nasadzenia); dopuszcza siê lokalizacjê zbiornika retencyjnego na wody opadowe pod
warunkiem zastosowania w/w metod umocnieñ
brzegowych;
b) zachowanie terenów otwartych zieleni w najni¿szej
czêci dna doliny  przekszta³cenie terenów ogródków dzia³kowych w zieleñ parkow¹ z wyposa¿eniem
(³awki, alejki, placyki zabaw) dla ochrony przed penetracj¹ czêci stokowej lasu;
c) przekszta³cenie pozosta³ej czêci w bulwar spacerowy z wiod¹c¹ funkcj¹ wentylacji klimatycznej z zieleni¹ a¿urow¹ nie hamuj¹c¹ sp³ywu zimnego powietrza;
d) wymagania parkingowe: lokalizacja parkingów dozwolona jest jedynie w bezporednim s¹siedztwie
ul. ¯urawiej 07KL1/2 w iloci do 5 stanowisk;
e) sposób urz¹dzenia terenu musi umo¿liwiaæ dostêp
do cieku wodnego odpowiednich s³u¿b eksploatacyjnych wraz z pojazdami i sprzêtem z drogi eksploatacyjnej o szer. min. 3,0 m, pe³ni¹cej równie¿ funkcjê cie¿ki rowerowej; realizacja obiektów ma³ej architektury w s¹siedztwie strugi wymaga uzgodnienia z eksploatatorem cieku;
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f) zakazuje siê wycinki drzew w strefie za wyj¹tkiem
drzew koliduj¹cych z regulacj¹ Strugi Cisowskiej
i budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do
Strugi Cisowskiej po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) w przypadku zainwestowania terenów obecnie biologicznie czynnych:
 wykorzystaæ m³ode egzemplarze samosiewów
drzew i krzewów do obsadzenia nowych terenów zieleni,
 zebraæ warstwê ziemi urodzajnej (20-30 cm) do
przechowywania,
b) rekultywacja zdegradowanych biologicznie terenów (nasypy ziemne) we fragmencie doliny.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP;
b) teren po³o¿ony jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dn. 14 wrzenia 1998 r.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
1) NUMER TERENU  05
2) POWIERZCHNIA  0,17 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP  ZIELEÑ PARKOWA
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) zakaz zabudowy, dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury dla obs³ugi rekreacji.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) cie¿ka rowerowa  min. szer. 2,0 m wzd³u¿ ul. Chabrowej.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
nie ustala siê.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
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12) INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP;
b) w przypadku zainwestowania terenów obecnie biologicznie czynnych:
 wykorzystaæ m³ode egzemplarze samosiewów
drzew i krzewów do obsadzenia nowych terenów zieleni,
 uzyskaæ warstwê ziemi urodzajnej (20-30 cm) do
przechowywania;
c) projekty zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni
i Jednostk¹ Wojskow¹ 1761 Gdynia.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
1) NUMER TERENU  06 2) POWIERZCHNIA  0,16 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP  ZIELEÑ PARKOWA
a) funkcje istniej¹ce adaptowane: hydrofornia.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) zakaz zabudowy, dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury dla obs³ugi rekreacji oraz niekubaturowe urz¹dzenia rekreacyjne i sportowe.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakazuje siê wycinki drzew w strefie za wyj¹tkiem
drzew koliduj¹cych z budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulicy 07 KL 1/2;
b) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
12) INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP;
b) w przypadku zainwestowania terenów obecnie biologicznie czynnych:
 wykorzystaæ m³ode egzemplarze samosiewów
drzew i krzewów do obsadzenia nowych terenów zieleni,
 uzyskaæ warstwê ziemi urodzajnej (20-30 cm) do
przechowywania.

Poz. 735

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU  07 2) POWIERZCHNIA  0,36 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KL 1/2  ULICA LOKALNA 1/2
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 12,0 m; szerokoæ jezdni min. 6,0 m.
5) PARKINGI
nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP;
b) projekty zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni
i Jednostka Wojskow¹ 1761 Gdynia.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU  08 2) POWIERZCHNIA  0,25 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD 1/2  ulica dojazdowa 1/2
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 10,0 m, szerokoæ jezdni 6,0 m.
5) PARKINGI
nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP;
b) projekty zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni
i Jednostk¹ Wojskow¹ 1761 Gdynia.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU  09 2) POWIERZCHNIA  0,06 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD 1/2  ulica dojazdowa 1/2
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 10,0 m, szerokoæ jezdni min. 6,0 m.
5) PARKINGI
nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotycz¹ce obszarów ochronnych GZWP.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0604
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU  10 2) POWIERZCHNIA  0,02 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KX  wydzielony ci¹g pieszy
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 5 m, szerokoæ u¿ytkowa ci¹gu pieszego  min. 3,0 m.
5) PARKINGI
nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) teren po³o¿ony w granicach obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie ochrony rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni w rejonie
ulic ¯urawiej i Malinowej w skali 1: 1000, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce
ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,

Dziennik Urzêdowy
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b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów
w liniach rozgraniczaj¹cych,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem;
2) skierowania, w terminie ni d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§6
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXII/
115/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 4 lutego 1988 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91) zmieniony Uchwa³¹
Nr V/94/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 30 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 33, poz. 176) w granicach ustalonych niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

736
UCHWA£A Nr III/17/02
Rady Gminy Cz³uchów
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit.d, e,i oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109,
112, 116, ust. 1 pkt 4,5, 124, 128,134 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz uchwa³y Nr XI/73/99
Rady Gminy z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci
materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu  po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w
wysokoci
13.412.307 z³
w tym:
1) dochody z podatków i op³at
3.809.700 z³
2) udzia³y w podatkach stan.dochód bud¿etu pañstwa
701.291 z³
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w tym:
a) od osób fizycznych
694.291 z³
b) od osób prawnych
7.000 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
370.900 z³
4) pozosta³e dochody
791.500 z³
w tym:
a) z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ alkoh.
110.000 z³
5) subwencja ogólna
6.215.181 z³
w tym:
a) czêæ owiatowa
5.583.180 z³
b) czêæ podstawowa
378.070 z³
c) czêæ rekompensuj¹ca
253.931 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 1.333.760 z³
7) dotacje celowe z bud¿. pañst. na realizacjê w³asnych
zadañ bie¿¹cych gmin
22.975 z³
8) rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji pozyskanych z innych róde³
167.000 z³
2. Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, a wg
dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji za³¹cznik Nr 1/1 i 1/2*.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w
wysokoci
13.927.175 z³
w tym:
1) wynagrodzenia
6.209.176 z³
2) pochodne od wynagrodzeñ
1.403.339 z³
w tym:
na realizacjê zadañ rozwi¹z. problemów alkoh.
3.000 z³
3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 157.000 z³
4) dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie zadañ zleconych stowarzyszeniom
65.000 z³
(na zadania bie¿¹ce)
5) wydatki na obs³ugê d³ugu
5.000 z³
6) inwestycje
1.456.100 z³
w tym:
dotacja dla pomiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych
40.000 z³
7) pozosta³e bie¿¹ce wydatki
4.631.560 z³
w tym:
a) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilakt. i rozwi¹z. probl. alkohol.
107.000 z³
b) rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w
wys. do 1% wydatków bud¿etu gminy w kwocie
68.640 z³
c) wydatki Rad So³eckich
11.000 z³
2. Podzia³ wydatków z wyodrêbnieniem o których mowa
w ust. 1 zawiera za³¹cznik Nr 2, a wg dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik Nr 2/1 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wyodrêbnia siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
w tym:
 dochody z tytu³u dotacji
1.333.760 z³
 wydatki z tytu³u dotacji
1.333.760 z³
 dochody bud¿etu pañstwa
14.500 z³

podmiotów nie zaliczanychdo sektora finansów publicznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§5
Wyodrêbnia siê wydatki z tytu³u dotacji podmiotowej
dla instytucji kultury zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6
Wyodrêbnia siê wydatki inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 514.868 z³,
oraz zobowi¹zaniami z tytu³u po¿yczki w kwocie 60.000 z³.
§8
ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego oraz zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczki bêdzie nadwy¿ka bud¿etowa z lat
ubieg³ych w kwocie 574.868 z³.
Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania
nadwy¿ki bud¿etowej o której mowa w § 7 i 8 zawiera
za³¹cznik Nr 7 i 8 do uchwa³y bud¿etowej*.
§9
Uchwala siê plan przychodów i wydatków:
1. Funduszy celowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*
a) Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
Przychody
31.000 z³
Wydatki
31.100 z³
2. Funduszy specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*
a) Fundusz rodków Specjalnych:
Przychody
25.900 z³
Wydatki
25.900 z³
§ 10
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych w wysokoci 120.000 z³ do zaci¹gniêcia przez Wójta Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ krótkoterminowych
w kwocie 80.000 z³ które mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ
Wójt Gminy.
3. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i porêczeñ
w kwocie 130.000 z³ udzielonych przez Wójta Gminy w
roku bud¿etowym.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w toku wykonywania bud¿etu
polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2. Przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków Dyrektorom i Kierownikom
jednostek organizacyjnych miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u o których to Wójt zostanie poinformowany.
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.

§4
Wyodrêbnia siê wydatki z tytu³u dotacji celowych dla

*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.
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§ 13

§1

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

W uchwale Nr XLII/303/2002 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 29 stycznia 2002 r. wprowadza siê, zmianê
§ 5, który otrzymuje brzmienie:
Burmistrz Miasta ka¿dego roku bêdzie ustala³ stawki
czynszu za 1 m kw powierzchni lokali z uwzglêdnieniem
czynników obni¿aj¹cych ich wartoæ u¿ytkow¹, gdy w
lokalach wystêpuje brak:
a) ciep³ej wody o 25%,
b) wody o 10%,
c) c.o. o 5%,
d) ³azienki o 5%,
e) wc o 10%
oraz
 usytuowanych na poddaszu, w suterenie, posiadaj¹cych mur pruski o 5%.
Podwy¿szenie stawki bazowej czynszu nastêpowaæ bêdzie raz w roku, zgodnie z wymogami okrelonymi w art. 9
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

737
UCHWA£A Nr XLV/318/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.

§2

w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du Miasta z wykonania bud¿etu za rok 2001.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz¹du Miasta z wykonania bud¿etu za 2001 r.,
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§3

§1
Przyj¹æ sprawozdanie zarz¹du miasta z wykonania bud¿etu za 2001 r., stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

738
UCHWA£A Nr IV/31/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLII/303/
2002 w Cz³uchowie z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie
uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Cz³uchów na lata 2002  2006.
Na postawie art. 4 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Wojewody Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

739
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Cz³uchowie nr XLII/304/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych oraz
zasad sprzeda¿y, dzier¿awy i najmu lokali u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoæ gminy oraz uchylenia niektórych uchwa³.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a, pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2000 r.) art. 34
ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, art. 70 ust. 2
i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (tj. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.
z pón. zm.), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Rady Miejskiej w Cz³uchowie nr XLII/304/
2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych oraz zasad sprzeda¿y,
dzier¿awy i najmu lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ gminy oraz uchylenia niektórych uchwa³ wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 skrela siê ust. 3,
2) w § 6 ust. 2 skrela siê zapis: po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Przemys³u, Handlu,
Us³ug i Rolnictwa,
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3) w § 6 ust. 3 skrela siê zapis:  po uzgodnieniu z Komisj¹ Przemys³u, Handlu, Us³ug i Rolnictwa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

740
UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych obszary:
 dzia³ka nr 150/2;
 dzia³ka nr 197/8;
 czêæ dzia³ki nr 197/14;
 czêæ dzia³ki nr 199/2;
 czêæ dzia³ki nr 251;
obrêb Zawory, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce obszary:
 dzia³ka nr 150/2 o powierzchni 0,1700 ha;
 dzia³ka nr 197/8 o powierzchni 0,3992 ha;
 czêæ dzia³ki nr 197/14 o powierzchni 0,52 ha;
 czêæ dzia³ki nr 199/2 o powierzchni 0,37 ha;
 czêæ dzia³ki nr 251 o powierzchni 0,22 ha;
po³o¿one we wsi Zawory w gminie Chmielno, w których teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.

Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Dzia³ka nr 150/2:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden budynek mieszkalny, adaptacja istniej¹cego obiektu,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z istniej¹c¹ drog¹;
b) 30,0 m od lasu w przypadku realizacji nowej zabudowy.
Dzia³ka nr 197/8:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden budynek mieszkalny:
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
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b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min. 20°,
maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie
z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny,
tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza
siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego na
samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni
ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej KL.
KL  droga lokalna  fragment terenu dzia³ki przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci normatywnej 12,0 m.
Czêæ dzia³ki nr 197/14:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  trzy domy mieszkalne:
 powierzchnia dzia³ki  minimum 1500,0 m2,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min. 20°,
maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie
z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny,
tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza
siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego na
samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej KD.
KD  droga dojazdowa  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej
10,0 m.
KX  ci¹g pieszo  jezdny  teren przeznaczony na poszerzenie ci¹gu pieszo  jezdnego do szerokoci 5,0
m.
Czêæ dzia³ki nr 199/2:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden dom mieszkalny:
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu:
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a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej istniej¹cej drogi,
 4,0 m od osi istniej¹cej linii napowietrznej.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m.
KX  ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci 6,0 m zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 13,5 m x
13,5 m.
Czêæ dzia³ki nr 251:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
 powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo 
jezdnym KX,
b) 100,0 m od linii brzegowej jeziora.
KX  teren przeznaczony na poszerzenie istniej¹cego
ci¹gu pieszo  jezdnego do szerokoci 5,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki 150/2 zapewniony jest z istniej¹cej drogi  oznaczonej nr ewidencyjnym 140,
b) dojazd do terenu dzia³ki nr 197/8 zapewniony jest z
istniej¹cej drogi lokalnej,
c) dojazd do terenu dzia³ki nr 197/14 zapewniony jest z
istniej¹cej drogi dojazdowej  oznaczonej numerem
ewidencyjnym 196,
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d) dojazd do terenu dzia³ki nr 199/2 zapewniony jest z
drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 169 poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹ KW i ci¹g pieszo  jezdny KX,
e) dojazd do terenu dzia³ki nr 251 ci¹giem pieszo 
jezdnym KX, w³¹czonym do drogi powiatowej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 241,
f) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/50m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych na terenie dzia³ek
nr 150/2, 197/8 i czêci dzia³ki nr 197/14  z dachów
obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do
gruntu w granicach dzia³ki, z terenu parkingu wody
opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
e) odprowadzanie wód opadowych na terenie czêci
dzia³ki nr 199/2  z dachów obiektów budowlanych
nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
z terenu parkingu i dróg o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
f) odprowadzanie wód opadowych na terenie czêci
dzia³ki 251  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
g) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
h) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
i) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
b) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24 czerwca 1999 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska,

obszar ochronny GZWP  111 podlega ochronie, jak
równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 18
lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2002 r.,
c) dzia³ka nr 150/2 i czêci dzia³ek nr 199/2; 251:
obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Obni¿enie Chmieleñskie. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. Nr 5/94,
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139, Nr59/
98, poz. 294 i poz. 295),
d) dzia³ka nr 197/8 i czêæ dzia³ki nr 197/14
obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia
okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 11/98 i 12/98 (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139 i 59/98, poz. 294).
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenów objêtych niniejszymi planami.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmny
R. Cierocki
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UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych obszary:
 czêæ dzia³ki nr 113/8;
 czêæ dzia³ki 191/1;
obrêb Cieszenie, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pón. zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r. poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce obszary:
 czêæ dzia³ki nr 113/8 o powierzchni 0,15 ha;
 czêæ dzia³ki nr 191/1 o powierzchni 0,43 ha;
po³o¿one we wsi Cieszenie w gminie Chmielno, w
których teren przeznacza siê na: zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Czêæ dzia³ki nr 113/8:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden budynek mieszkalny.
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
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 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej.
KD  droga dojazdowa  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych i dla umo¿liwienia dojazdu do istniej¹cego siedliska.
Czêæ dzia³ki nr 191/1:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden budynek mieszkalny.
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy  30,0 m od lasu.
KL  droga lokalna  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci 15,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki nr 113/8 (czêæ) drog¹ dojazdow¹ KD,
b) dojazd do terenu dzia³ki nr 191/1 (czêæ) drog¹ lokaln¹ KL,
c) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.

Dziennik Urzêdowy
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1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych z terenu czêci dzia³ki nr 113/8  docelowo do sieci kanalizacji
sanitarnej, do czasu jej realizacji  rozwi¹zania lokalne,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych z terenu czêci dzia³ki nr 191/1  do sieci kanalizacji sanitarnej,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
e) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu parkingu wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
g) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
h) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek;
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar dzia³ki nr 113/8 (czêæ) po³o¿ony jest w granicach GZWP  111  Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra rodowiska Nr KDH/BJ/4896057/99 z dnia 24.06.99 r. zgodnie z art. 98 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska, obszar ochronny GZWP  111 podlega
ochronie, jak równie¿ na zasadach okrelonych w
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne,
wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62

z pón. zm.), w odniesieniu do terenów objêtych niniejszymi planami.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

742
UCHWA£A Nr IV/19/2003
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów, o których mowa w Art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.
Na podstawie art. 12, ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 r ze zm.), w zwi¹zku z art. 130a, ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z 1997 r. ze zm.), Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie powiatu starogardzkiego op³aty
za za³adunek wraz z roz³adunkiem pojazdów, o których
mowa w Art. 130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z 1997 r.
ze zm.) w wysokoci od pojazdu:
a) jednoladowego  12,00 z³,
b) osobowego  25,00 z³,
c) ciê¿arowego do 3,5 t d. m. c.  40,00 z³,
d) ciê¿arowego powy¿ej 3,5 t d. m. c.  60,00 z³.
§2
W przypadku gdy us³ugi przewozowo  holownicze
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wykonywane s¹ w promieniu powy¿ej 15 km od siedziby
wykonawcy us³ugi ustala siê na terenie powiatu starogardzkiego op³aty za dojazd i przewóz pojazdów, o których mowa w Art. 130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z 1997 r. ze zm.) w wysokoci od pojazdu:
a) jednoladowego  2,50 z³/km,
b) osobowego  3,00 z³/km,
c) ciê¿arowego do 3,5 t d. m. c.  4,00 z³/km,
d) ciê¿arowego powy¿ej 3,5 t d. m. c.  6,00 z³/km.
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UCHWA£A Nr V/22/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Miasta Ustki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w
Ustce uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

W przypadku gdy us³ugi wymienione w § 1 i 2 wykonywane s¹ w promieniu do 15 km od siedziby wykonawcy us³ugi przewozowo  holowniczej pobiera siê tylko
rycza³t w wysokoci od pojazdu:
a) jednoladowego  60,00 z³,
b) osobowego  80,00 z³,
c) ciê¿arowego do 3,5 t d. m. c.  110,00 z³,
d) ciê¿arowego powy¿ej 3,5 t d. m. c.  130,00 z³.

Uchwala siê Statut Miasta Ustki jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§4
Za us³ugi parkingowe na terenie powiatu starogardzkiego op³aty od pojazdów, o których mowa w Art. 130a,
ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z 1997 r. ze zm.) ustala
siê w wysokoci od pojazdu:
a) pojazdy jednoladowe (za 1 dobê)  4,00 z³,
b) pojazdy osobowe (za 1 dobê)  10,00 z³,
c) ciê¿arowego do 3,5 t d. m. c. (za 1 dobê)  12,00 z³,
d) ciê¿arowego powy¿ej 3,5 t d. m. c. (za 1 dobê) 
20,00 z³.
§5

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/22/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 stycznia 2003 r.
STATUT MIASTA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1

Za us³ugi wymienione w § 1, 2, 3 wiadczone w godzinach 2200  600 oraz niedziele i wiêta op³aty podwy¿sza
siê o 50%.

Miasto Ustka jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich mieszkañców.

§6

§2

Przez u¿yte w uchwale sformu³owania nale¿y rozumieæ:
 za pojazd jednoladowy uwa¿a siê pojazd okrelony w
art. 2 pkt 45, 46, 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
 za pojazd osobowy uwa¿a siê samochód osobowy
okrelony w art. 2 pkt 40 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
 za pojazd ciê¿arowy uwa¿a siê pojazd samochodowy
okrelony w art. 2 pkt 42, 55 Ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym.

Miasto Ustka po³o¿one jest w powiecie s³upskim, w
województwie pomorskim i obejmuje obszar 10,14 kilometrów kwadratowych. Mapa miasta z zaznaczonymi
granicami stanowi za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Starocie Starogardzkiemu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
W. Wrzesiñski

§3
1. Miasto posiada herb, którego wzór i opis zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszego Statutu.
2. Herb podlega ochronie prawnej.
§4
Miasto posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Samodzielnoæ miasta podlega ochronie prawnej.
§5
Miasto posiada status uzdrowiska.
§6
W miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
 osiedla.
§7
Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej nastêpuje wed³ug poni¿szych zasad:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u jednostki
pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta
jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
miasta,
2) utworzenie, podzia³, po³¹czenie lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej okrela Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostki pomocniczej  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§8
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
Miecie  nale¿y przez to rozumieæ miasto Ustkê,
bêd¹ce gmin¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie
gminnym,
Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w
Ustce,
Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Ustce,
Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
Miasta Ustki,
Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w
Ustce,
Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
Radnym  nale¿y przez to rozumieæ radnego Rady
Miejskiej w Ustce,
RIO  nale¿y przez to rozumieæ Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania miasta
§9

Celem dzia³ania miasta jest zaspokajanie potrzeb
wspólnoty oraz umo¿liwianie uczestnictwa mieszkañcom
w jego ¿yciu.
§ 10
Cele wskazane w § 9 miasto osi¹ga realizuj¹c zadania
okrelone w ustawie, a tak¿e prowadz¹c pozosta³e sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrze¿one ustawowo na rzecz innych podmiotów.
§ 11
Mieszkañcy miasta realizuj¹ swoje uprawnienia bezporednio w drodze wyboru Rady i Burmistrza oraz w
drodze referendum, a tak¿e za porednictwem organów
miasta.
§ 12
1. W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na
cele publiczne oraz odwo³ania Rady oraz Burmistrza
przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê w drodze referendum gminnego.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla miasta.
3. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub
na wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
4. Tryb przeprowadzania oraz wa¿noæ referendum okrela ustawa o referendum lokalnym.

§ 13
1. Organami miasta s¹ Rada i Burmistrz.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybieranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyboru.
§ 14
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
ROZDZIA£ III
Ustrój miasta
RADA MIEJSKA
§ 15
1. Rada okrela politykê miasta, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym dla Burmistrza i poszczególnych jednostek. Do realizacji zadañ kontrolnych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Radê na zewn¹trz reprezentuje jej Przewodnicz¹cy lub
osoba delegowana przez Przewodnicz¹cego.
3. Zasady i tryb pracy Rady okrela  Regulamin Rady
Miejskiej w Ustce stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszego Statutu.
§ 16
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿¹ sprawy okrelone w art. 18, ust. 2 ustawy.
2. Rada nie mo¿e przenosiæ swych kompetencji na ¿aden
inny organ.
3. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
4. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej czterech radnych. Powstanie klubu musi byæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.
5. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest zobowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
6. Przynale¿noæ radnych do klubu jest dobrowolna, kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
§ 17
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Kultury, Owiaty, Sportu, Turystyki i Zdrowia, Promocji i Integracji Europejskiej.
3) Komisjê Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
2. Rada dla okrelonych zadañ mo¿e powo³ywaæ komisje dorane, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
4. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
Rady.
5. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
do niniejszego Statutu.
§ 18
1. Radny reprezentuje wyborców i ma prawo wystêpo-
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waæ w ich imieniu w ka¿dej sprawie publicznej. Ma
równie¿ prawo podejmowaæ dzia³ania interwencyjne
w imieniu wyborców. Czynnoci swoje podejmuje na
podstawie postulatów zg³aszanych przez mieszkañców
miasta albo z w³asnej inicjatywy. Radny powinien
uwzglêdniaæ interesy ca³ego miasta.
2. Wykonuj¹c swój mandat radny nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty, maj¹tkowy albo interes bliskich mu
osób.
3. Radny winien byæ przyjmowany przez pracowników
Urzêdu Miejskiego poza kolejnoci¹, przy za³atwianiu
spraw zwi¹zanych z wykonywaniem jego mandatu.

ustaw i porozumieñ zawartych przez miasto, o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego
organu miasta.

BURMISTRZ

§ 23

§ 19

1. Zastêpca Burmistrza, Skarbnik Miejski i Sekretarz Miejski s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi
na podstawie powo³ania.
2. Podstaw¹ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy z
Zastêpc¹ Burmistrza jest zarz¹dzenie Burmistrza.
3. Podstaw¹ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy ze
Skarbnikiem i Sekretarzem jest uchwa³a Rady.
4. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje
Burmistrz.

1. Burmistrz jest organem wykonawczym miasta, wykonuj¹cym uchwa³y Rady i zadania okrelone przepisami prawa i niniejszego Statutu.
2. Tryb wyboru i odwo³ania Burmistrza okrela ustawa o
bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
3. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego nadawany przez Burmistrza w drodze zarz¹dzenia.
6. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
7. Komisje mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.
§ 20
Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich
spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwa³ w tych sprawach,
2) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa³ Rady,
4) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
5) ustalanie planu wykonania bud¿etu, informowanie
mieszkañców miasta o za³o¿eniach projektu bud¿etu
i wykorzystaniu rodków bud¿etowych, kierunkach
polityki spo³eczno  gospodarczej,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) zaci¹ganie zobowi¹zañ w celu wykonania uchwa³
Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokoci ustalonej przez Radê,
8) rozstrzyganie o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ w sprawach zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
9) powo³ywanie komisji przetargowej, dokonuj¹cej wyboru oferty w postêpowaniu o zamówieniach publicznych,
10) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
11) udzielanie pe³nomocnictw do zarz¹dzania gminnymi
jednostkami organizacyjnymi, a ponadto udzielanie
zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa,
12) wykonywanie zadañ z zakresu dzia³ania administracji rz¹dowej, powiatu i województwa wynikaj¹cych z

§ 21
Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
RROZDZIA£ IV
Pracownicy samorz¹dowi
§ 22
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na zasadzie wyboru.

§ 24
1. Stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach naczelników wydzia³ów, samodzielnych stanowiskach pracy oraz innymi pracownikami nawi¹zuje siê na podstawie mianowania lub umowy o pracê.
2. Mianowanie mo¿e nast¹piæ po spe³nieniu przez pracowników nastêpuj¹cych warunków:
1) przepracowaæ co najmniej 1 rok na stanowisku naczelnika wydzia³u lub co najmniej 2 lata na samodzielnym stanowisku pracy,
2) przepracowaæ co najmniej 3 lata na innych stanowiskach, z wyj¹tkiem stanowisk pomocniczych, obs³ugi,
3) uzyskaæ ocenê pracy co najmniej dobr¹.
3. Zasady dokonywania okresowych ocen pracowników
okrela odrêbna uchwa³a Rady.
ROZDZIA£ V
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§ 25
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 26
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 27
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 1, s¹ równie¿ do-
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stêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Miejskiego.
§ 28
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 26 i 27 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie w asycie pracownika Urzêdu.
§ 29
Uprawnienia okrelone w § 26, 27 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci  na podstawie
ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej.

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z pón.
zm.),
3) ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.),
4) ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze, wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
Nr 113, poz. 984 z pón. zm.),
5) ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z pón. zm.).
Za³¹cznik nr 3
do Statutu Miasta Ustki
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W USTCE

ROZDZIA£ VI
Jednostki organizacyjne miasta

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 30

§1

1. W celu wykonywania swoich zadañ miasto tworzy
wyspecjalizowane miejskie jednostki organizacyjne
i wyposa¿a je w maj¹tek.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta zawiera za³¹cznik nr 5 do niniejszego Statutu.

Regulamin Rady Miejskiej w Ustce zwany dalej Regulaminem okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wy³¹czeniem zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

§ 31
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielanego
przez Burmistrza.
2. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa wykonuj¹ za zgod¹ Burmistrza.
ROZDZIA£ VII
Publikacja przepisów gminnych
§ 32
Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów gminnych jest wywieszanie odpisów uchwa³ na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego przy ul. Dunina 24.
§ 33
Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych rozumie siê rozplakatowanie ich na s³upach
og³oszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Ustki.

§2
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Burmistrz i komisje dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy uchwalanym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na pierwszej sesji po uchwaleniu bud¿etu miasta.
2. Rada na bie¿¹co dokonuje zmian i uzupe³nieñ w planie
pracy.
ROZDZIA£ II
Organizacja wewnêtrzna Rady
§4

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

1. Rada wybiera Przewodnicz¹cego na pierwszej sesji
rozpoczynaj¹cej siê kadencji.
2. Rada wybiera dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
3. Przewodnicz¹cy reprezentuje Radê na zewn¹trz oraz
przewodniczy obradom Rady.
4. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego
obowi¹zki przejmuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

§ 34

§5

1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym do
jego uchwalania.

Postanowienia dotycz¹ce komisji Rady, z wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej, zawarte s¹ w Rozdziale VII Regulaminu.

§ 35
W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie:

ROZDZIA£ III
Sesje Rady
§6
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
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uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
4) apele zawieraj¹ce  formalnie niewi¹¿¹ce  wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
§7
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³  zgodnie z planem pracy Rady.
2. Na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz³cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesje w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia
wniosku.
§8
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cymi Rady w porozumieniu z Burmistrzem.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie projektu porz¹dku obrad,
2) ustalenie daty i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady,a w przypadku
jego nieobecnoci jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.
5. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz do³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty.
§9
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ Burmistrz, Sekretarz,
Skarbnik Miejski, radca prawny i naczelnicy wydzia³ów.
3. Na sesje Rady zaprasza siê kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów spó³ek.
ROZDZIA£ IV
Obrady
§ 10
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
3. W szczególnych przypadkach Rada mo¿e zarz¹dziæ niejawnoæ obrad.
4. Utrwalanie przez publicznoæ przebiegu obrad przy
pomocy urz¹dzeñ audiowizualnych mo¿e siê odbywaæ
wy³¹cznie za zgod¹ Rady.

Dziennik Urzêdowy
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§ 11

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego Rada mo¿e
postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania nowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub
podjêcie uchwa³.
3. Fakt przerwania obrad odnotowuje siê w protokole
obrad.
§ 12
Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
§ 13
1. Sesje otwiera i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W przypadku, gdy sesjê prowadzi jeden z Wiceprzewodnicz¹cych on otwiera i zamyka obrady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego wybiera sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców,
rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie kworum oraz
wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze. Wybór sekretarza odbywa siê wed³ug kolejnoci alfabetycznej na licie obecnoci.
§ 14
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y: Otwieram sesjê Rady
Miejskiej w Ustce..
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w przypadku braku kworum zamyka sesjê.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie
pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad.
4. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê projektu obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny oraz Burmistrz.
5. Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie projekt porz¹dku obrad oraz wnioski, o
których mowa w ust. 4.
§ 15
Porz¹dek obrad sesji Rady obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach w
okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Burmistrza z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³, podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska,
5) zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania radnych,
6) wolne wnioski i owiadczenia.
§ 16
1. Zapytania radnych kierowane s¹ do Burmistrza.
2. Zapytanie powinno zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego oraz wynikaj¹ce z niego pytanie.
3. Pisemne zapytanie mo¿na z³o¿yæ w trakcie obrad sesji
oraz na stanowisku ds. obs³ugi Rady.
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4. Burmistrz udziela odpowiedzi na sesji.
5. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dni od daty zakoñczenia sesji.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalonego
porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym
z punktów. Dyskusja winna koñczyæ siê zajêciem konkretnego stanowiska.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie mo¿na zabraæ g³osu bez zgody prowadz¹cego obrady.
4. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Prowadz¹cy obrady mo¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu osobom sporód publicznoci.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad  b¹d uchybiaj¹ powadze sesji Przewodnicz¹cy
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 mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom z publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 19
Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u z sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej.
2. Wnioski formalne poddaje siê pod dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje siê sprawê pod g³osowanie.
§ 21
1. Sprawy osobowe Rady rozpatruje siê w obecnoci
zainteresowanego. Rada jednak mo¿e postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 22
1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy zamy-

ka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków lub, jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy rozpoczyna
procedurê g³osowania.
3. Tryb g³osowania okrela Rozdzia³ VI niniejszego regulaminu.
§ 23
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w Ustce..
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, które odby³y
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 24
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³ami z chwil¹ ich podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej jak na nastêpnej sesji.
§ 25
1. Pracownik Urzêdu Miejskiego ds. obs³ugi Rady b¹d
wyznaczony przez Burmistrza inny pracownik sporz¹dza protokó³ z sesji Rady.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamie magnetofonowej,
któr¹ przechowuje siê przez okres 6 miesiêcy od zakoñczenia sesji.
§ 26
1. Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia obrad,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie poszczególnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
8) zg³oszenie przez radnego zdania odrêbnego od treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego, sekretarza obrad oraz
osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 27
W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy.
§ 28
1. Protokó³ z sesji jest do wgl¹du na stanowisku ds. obs³ugi Rady.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
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uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski, usprawiedliwienia
osób nieobecnych, owiadczenia oraz inne dokumenty.
§ 29
1. Obs³ugê sesji sprawuje pracownik ds. obs³ugi Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
ROZDZIA£ V
Uchwa³y
§ 30
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
1) sta³e komisje Rady,
2) kluby radnych,
3) grupa radnych  co najmniej 3 osoby.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez
merytoryczn¹ komisjê.
3. Projekty uchwa³ powinny byæ przedk³adane Radzie po
zaopiniowaniu przez radcê prawnego.
§ 31
1. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie
jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy prowadz¹cy
obrady.
2. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
3. Uchwa³y s¹ ewidencjonowane w rejestrze uchwa³
i przechowuje siê je wraz z protoko³ami Rady.
§ 32
1. Burmistrz przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia.
2. Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru RIO.
ROZDZIA£ VI
Tryb g³osowania
§ 33
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 34
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy, przelicza oddane g³osy za, przeciw ,
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji przy pomocy sekretarza obrad.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy.
§ 35
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za porednictwem
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada okrela sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji.
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3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protoko³em komisji skrutacyjnej stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z obrad sesji.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy 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 poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je¿eli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
§ 37
1. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e mo¿na w pierwszej
kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
2. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
3. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w ust. 2.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹czne nad
grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
5. W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm. wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy mo¿e odroczyæ g³osowanie, o którym
mowa w ustêpie 5 na czas potrzebny do stwierdzenia,
czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami
uchwa³y.
§ 38
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 za i przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
§ 39
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a co najmniej 1 g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady i zarazem tej po³owie najbli¿szy. Bezwzglêdna liczba g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
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lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o jeden
wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
3. 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.

2. Radny winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

ROZDZIA£ VII
Komisje Rady

§ 50

§ 49
Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wykonywanie swojej pracy w Radzie.

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

1. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
3. Rada odmówi wyra¿enia zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym w przypadku, gdy podstaw¹ (przyczyn¹) rozwi¹zania stosunku pracy s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

§ 42

§ 51

Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przedk³adanym Radzie.

1. Przewodnicz¹cy Rady podpisuje dokumenty stwierdzaj¹ce pe³nienie funkcji przez radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

§ 40
Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje, które podlegaj¹ Radzie.
§ 41

§ 43
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje wypracowuj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹ je Radzie.
§ 44
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
2. Przewodnicz¹cego komisji i zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybiera i odwo³uje sporód swojego sk³adu komisja.
3. Maksymalne sk³ady liczbowe poszczególnych komisji
sta³ych okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
4. Ta sama osoba nie mo¿e przewodniczyæ wiêcej ni¿ jednej komisji sta³ej Rady.
§ 45
Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa
sk³adu komisji. Szczegó³owe zasady dzia³ania, w tym odbywanie posiedzeñ, obradowanie, powo³ywanie podkomisji i zespo³ów ustalaj¹ komisje w przygotowanych przez
siebie i zatwierdzonych przez Radê regulaminach.
§ 46
1. Opinie i wnioski komisji wypracowywane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej liczbie g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
ROZDZIA£ VIII
Radni
§ 47
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów.
§ 48
1. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

ROZDZIA£ IX
Absolutorium
§ 52
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Burmistrz sk³ada
Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania po roku bud¿etowym.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem do Rady udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u.
3. Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 2 Komisja Rewizyjna wystêpuje do RIO o zaopiniowanie tego wniosku.
ROZDZIA£ X
Wspólne sesje z radami innych gmin
§ 53
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
gmin, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych rad.
§ 54.
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba, ¿e radni uczestnicz¹cy we
wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
3. Uchwa³y wspólnej sesji podejmowane s¹ odrêbnie
przez ka¿d¹ z rad.
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ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§ 55

Radnym przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y na zasadach przyznanych przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 56
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta Ustki

2.
3.
4.
5.
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kowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ
podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 7
dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

§4

§1

1. Komisja podlega Radzie Miejskiej.
2. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy i kontroli w terminie do 15 lutego ka¿dego roku.
3. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
 terminy odbywania posiedzeñ,
 terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
4. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli kompleksowej po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czêci.
5. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem pracy
Komisji.
6. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez
Komisjê. Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
7. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
8. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 5  7 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
9. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzania kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych
jak i problemowych.
10. Kontrola kompleksowa winna byæ zakoñczona nie
póniej ni¿ w ci¹gu 45 dni roboczych, a problemowa
lub sprawdzaj¹ca w ci¹gu 10 dni od daty podjêcia
uchwa³y przez Radê o przeprowadzeniu kontroli.
11. Rada mo¿e przed³u¿yæ terminy, o których wy¿ej
mowa.
12. Komisja mo¿e prowadziæ kontrole problemowe
i sprawdzaj¹ce nie objête zatwierdzonym planem pracy, po uzgodnieniu z Rad¹ Miejsk¹.

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zwana dalej Komisj¹ jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Burmistrza oraz podporz¹dkowanych mu
jednostek.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Burmistrza i podporz¹dkowanych mu jednostek, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza i podporz¹dkowanych mu jednostek pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem
faktycznym.
4. Komisja kontroluje Burmistrza i podporz¹dkowane mu
jednostki, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Miasta Ustki.
5. Do zadañ Komisji nale¿y opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza.
6. Opiniê, o której mowa Komisja przedk³ada na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 14 dni od zakoñczenia
sesji Rady, na której z³o¿ono wniosek o odwo³anie Burmistrza.
7. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli Burmistrza i podporz¹dkowanych mu jednostek dokonywanych przez inne podmioty.
Powy¿sze dotyczy tak¿e kontroli zewnêtrznych.
§2
1. W sk³ad Komisji wchodz¹:
 Przewodnicz¹cy,
 jego Zastêpca,
 oraz pozostali cz³onkowie w liczbie 3.
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego wykonuje prawa i obowi¹zki Przewodnicz¹cego w razie jego nieobecnoci
lub niemo¿noci dzia³ania.
3. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyboru
cz³onka Komisji na Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§3
1. Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca oraz pozostali cz³on-

§5
1. Komisja sk³ada Radzie  w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
3. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz wy³¹czeñ, o których mowa w § 3 Regulaminu,
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5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z tych kontroli,
6) ocenê wykonania bud¿etu za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium.
4. Poza przypadkiem okrelonych w ust. 1 Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej podmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
§6
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez
Przewodnicz¹cego  zgodnie z planem pracy Komisji
oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji, które nie
s¹ objête planem pracy Komisji drog¹ listown¹.
3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2 mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek Przewodnicz¹cego
Rady, jak równie¿:
 nie mniej ni¿ 6 radnych,
 nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji.
5. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek
w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani
s¹ wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
6. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jego posiedzenie osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji.
7. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ tylko jej
cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
8. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez prowadz¹cego posiedzenie i protokolanta.
§7
1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
2. G³osowanie jest jawne. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
§8
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Burmistrz.
§9
1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem kontroli.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych
Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê Przewodnicz¹cemu Rady celem podjêcia dzia³añ zobowi¹zuj¹cych osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do
zawarcia stosownej umowy imieniu gminy, a w szczególnych przypadkach przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady.
§ 10
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia 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 jednostki.
2. Kontroli Komisji podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów, maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
§ 11
1. Kontroli kompleksowych i problemowych dokonuj¹ w
imieniu Komisji zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
4. Kontrole sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone
przez jednego cz³onka Komisji.
5. Kontrole prowadzone s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o którym mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 12
1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu  maj¹cego
cechy przestêpstwa  kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza kontroluj¹cy zawiadamia Przewodnicz¹cego Rady.
§ 13
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów okrelonych w § 4 ust. 4.
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.
§ 14
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne 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¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
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5. Na ¿¹danie kontroluj¹cych kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych ni¿ okrelonych w ust. 3.
6. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15
Obowi¹zki przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 16
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
§ 17
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko 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 stwierdzone nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpis kontroluj¹cego i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn,
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawid³owoci.
§ 18
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych osoby te s¹ obowi¹zane 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. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji sk³ada on na
zasadach wy¿ej podanych wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 19
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 do podpisania.
§ 20
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech jednobrz-
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mi¹cych egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty
sporz¹dzenia protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy
Rady, Przewodnicz¹cy Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 21
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu
stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji pokontrolnej 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 przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji o wskazanie osób mog¹cych
s³u¿yæ cz³onkom zespo³u kontrolnego merytoryczn¹
pomoc¹ wynikaj¹c¹ z ich kwalifikacji w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzonej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 22
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta Ustki
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MIEJSKIEJ USTKA
I. Jednostki organizacyjne posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹:
1) EMPEC Spó³ka z o.o. Ustka, ul. XX-lecia PRL 5,
2) WODOCI¥GI  USTKA Spó³ka z o.o. Ustka, ul. Ogrodowa 14,
3) Zak³ad Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o.U s t ka, ul. Dar³owska 29,
4) Usteckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o. Ustka, ul. Kard. Wyszyñskiego 5,
5) RRRH Aukcja Rybna Spó³ka z o.o. Ustka, ul. Marynarki Polskiej 40.
II. Instytucje kultury:
1) Dom Kultury Ustka, ul. Kosynierów 19,
2) Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego
Ustka, ul. Kopernika 22.
III.Jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci
prawnej.
Zak³ady bud¿etowe:
1) Centrum Kultury, Rekreacji i Promocji Ustka, ul. Grunwaldzka 35,
2) Przedszkole Miejskie Nr 1 Ustka, ul. Pi³sudskiego 2,
3) Przedszkole Miejskie Nr 2 Ustka, ul. ¯eromskiego 13,
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4) Przedszkole Miejskie Nr 3 Ustka, ul. Dar³owska 14a.
Jednostki bud¿etowe:
1) ¯³obek Miejski Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83,
2) Miejsko  Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej Ustka,
ul. Marynarki Polskiej 81,
3) Szko³a Podstawowa Nr 1 Ustka, ul. Kard.Wyszyñskiego 1,
4) Szko³a Podstawowa Nr 2 Ustka, ul. Jagielloñska 1,
5) Gimnazjum Nr 1 Ustka, ul. Wróblewskiego 7.
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UCHWA£A Nr IV/50/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Lêborku na rok
2003.
Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje
§1
Ustala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lêborka na
2003 r. okrelony w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/50/03
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2003 ROK
I. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
1. Dofinansowanie terapii dla osób uzale¿nionych.
2. Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego i kuratorów s¹dowych.
II. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
1. Wspó³praca z Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecz-
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nej, Policj¹, pedagogami szkolnymi, Stra¿¹ Miejsk¹
oraz specjalistycznymi miejscami pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie, w tym dofinansowanie ich
dzia³alnoci.
2. Finansowanie i dofinansowanie dzia³alnoci specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych form dzia³ania zmierzaj¹cych do
zmniejszenia skali przemocy w rodzinie (np. szkolenia, kursy, konferencje).
3. Udzielanie pomocy prawnej oraz pomocy psychospo³ecznej w pozosta³ym zakresie osobom uzale¿nionym i ich rodzinom.
III.Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
1. Prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajêæ, w tym
organizowanie imprez z elementami socjoterapeutycznymi.
2. Wzbogacanie oferty zajêæ pozalekcyjnych w celu
utrwalenia wzorca aktywnego spêdzania czasu wolnego wród dzieci i m³odzie¿y.
3. Organizowanie dla dzieci rodowisk zagro¿onych
problemami alkoholizmu wycieczek, zajêæ z elementami socjoterapii, obozów,kolonii, pó³kolonii itp.
4. Dofinansowanie wietlic rodowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi.
5. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych.
6. Organizowanie spektakli o oddzia³ywaniu profilaktycznym w zakresie problemów alkoholowych.
7. Wspó³finansowanie pomarañczowej linii.
8. Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla osób prowadz¹cych zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹.
9. Dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych
(np. koncerty, festyny, happeningi, zawody sportowe) dla dzieci i m³odzie¿y.
10. Informacje o dzia³aniach podejmowanych na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w prasie lokalnej, radiu.
11. Zakup materia³ów informacyjnych i edukacyjnych.
12. Organizowanie wycieczek wspólnych dla doros³ych
i dzieci ze rodowisk dotkniêtych problemem alkoholowym.
13. Dofinansowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do uatrakcyjnienia tradycyjnych form edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ ruchowych i zajêæ inspiruj¹cych do twórczej aktywnoci.
IV.Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleñ oraz kontrola prawdziwoci
owiadczeñ.
1. Wynagrodzenie cz³onków zespo³u ds. kontroli punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
V. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
1. Dofinansowanie prowadzenia klubów abstynenta,
grup wsparcia, klubów AA itp. inicjatyw.
2. Dofinansowanie imprez promuj¹cych bezalkoholowy styl ¿ycia ca³ych rodzin np. festyny, zawody sportowe, bale bezalkoholowe.
VI. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
1. Wynagrodzenie prawnika.
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VII. Podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do zastosowania obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie
odwykowym.
1. Wynagrodzenie osób zajmuj¹cych siê prowadzeniem rozmów z osobami zg³oszonymi przez komisjê odnonie skierowania ich na leczenie.
2. Kierowanie osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu na badanie przez bieg³ego lekarza.
3. Finansowanie terapeutów prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz wspó³pracy z orodkami leczenia
odwykowego.
VIII. Pozosta³e czynnoci Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
1. Szkolenie cz³onków Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Wyjazdy s³u¿bowe Komisji.
3. Inne wydatki Komisji.
IX. Zasady wynagradzania cz³onków gminnych komisji
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
1. Wynagrodzenie za pracê w Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wyp³acane
bêdzie w formie zrycza³towanej stawki, miesiêcznie w wysokoci 50 z³ brutto oraz dodatkowo, ka¿dorazowo 50 z³ brutto za spotkanie z osobami zg³o-

2.
3.

4.
5.
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szonymi na leczenie oraz, 50 z³ brutto za kontrolê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastrze¿eniem
ppkt 2, 3 i 5.
Wynagrodzenie nie przys³uguje osobom bêd¹cym jednoczenie cz³onkami Rady Miejskiej w Lêborku.
Wynagrodzenie wskazane w ppkt 1 przys³uguje jedynie, gdy:
 w odniesieniu do miesiêcznego rycza³tu  cz³onek
komisji uczestniczy³ przynajmniej w jednym jej zwyk³ym posiedzeniu w danym miesi¹cu,
 w odniesieniu do kontroli  kontrola obejmowa³a co
najmniej 5 punktów sprzeda¿y alkoholu,
 w odniesieniu do spotkañ  cz³onek komisji uczestniczy³ w ca³oci spotkania z osobami zg³oszonymi
na leczenie.
W kontroli lub spotkaniu uczestniczy nie wiêcej ni¿ 2
cz³onków komisji.
Podstaw¹ wyp³aty wynagrodzenia s¹ protokó³y z posiedzeñ komisji lub z czynnoci wykonywanych przez
jej zespo³y wraz z list¹ obecnoci.
Za powierzone cz³onkom komisji dodatkowe, inne ni¿
wy¿ej wymienione czynnoci b¹d zadania zwi¹zane z
realizacj¹ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie okrela Burmistrz, w drodze umów cywilno  prawnych.
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UCHWA£A Nr IV/52/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum w Lêborku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5
poz. 24 z pón. zm.) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury
i Sztuki uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Muzeum w Lêborku, jak w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLI/433/2001 r. Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie nadania
statutu Muzeum w Lêborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 38, poz. 403 z dnia 14 maja 2001 r.).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/52/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
STATUT MUZEUM W LÊBORKU
Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne
§1
Muzeum w Lêborku, zwane dalej Muzeum dzia³a na
podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1998 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.,
4) postanowieñ niniejszego statutu.
§2
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Lêbork, które jest finansowane z bud¿etu Gminy Miasta Lêbork,
rodków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
oraz innych róde³.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instutycji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lêborka pod
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Nr XXVI/306/93 z dnia 10 lutego 1993 r. i posiada osobowoæ prawn¹.
§3
1. Terenem dzia³ania Muzeum jest Gmina Miasto Lêbork
i teren historycznie z nim zwi¹zany.
2. Siedzib¹ Muzeum jest miasto Lêbork.
§4
Muzeum u¿ywa pieczêci okr¹g³ej z god³em pañstwa w
rodku i napisem w otoku Muzeum w Lêborku
Rozdzia³ II  Cele i zadania
§5
Celem Muzeum jest dzia³alnoæ okrelona w art. 1 ust.
1 ustawy o muzeach.
§6
Muzeum realizuje cele okrelone w § 6 poprzez:
a) gromadzenie dóbr kultury (zabytki i materia³y dokumentacyjne) w zakresie:
 artystyczno  historycznym,
 sztuki wspó³czesnej,
 archeologicznym,
 numizmatycznym,
b) uzupe³nianie zbiorów o nowe nabytki uzyskane drog¹
badañ archeologicznych, zakupów, przydzia³u, darowizn, zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów;
c) prowadzenie ewidencji naukowej, inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów oraz materia³ów dokumentacyjnych;
d) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniaj¹cych pe³ne zabezpieczenie i magazynowanie ich w sposób dostêpny dla badañ naukowych;
e) zabezpieczanie i konserwowanie zabytków archelogiczych;
f) organizowanie wystaw sta³ych i czasowych sztuki dawnej i wspó³czesnej;
g) prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno  owiatowej;
h) udostêpnianie zbiorów dla celów naukowych i owiatowych;
i) opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach, a tak¿e informatorów z zakresu
swojej pracy i zbiorów, w postaci ulotek, folderów, sk³adanek, widokówek itp.;
j) prowadzenie ksiêgozbioru podrêcznego z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum, muzealnictwa
i dyscyplin pomocniczych oraz udostêpnianie ich osobom zainteresowanym;
k) organizowanie sesji, konferencji i innych form konsultacji naukowo  owiatowych.
Rozdzia³ III  Organizacja
§7
Zakres zadañ dzia³ów oraz samodzielnych stanowisk
pracy okrela regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Miasta Lêborka oraz stowarzyszeñ twórczych.
§8
W sk³ad struktury organizacyjnej Muzeum wchodz¹
nastêpuj¹ce dzia³y:
1. Dzia³ artystyczno  historyczny.
2. Dzia³ archeologiczny.
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3. Dzia³ sztuki wspó³czesnej.
4. Dzia³ numizmatyczny.
Rozdzia³ IV  Nadzór i zarz¹dzanie
§9
1. Bezporedni nadzór nad Muzeum sprawuje Burmistrz
Miasta Lêborka.
2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury.

2. rodki finansowe, uzyskane poprzez prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, Muzeum mo¿e przeznaczyæ wy³¹cznie na realizacjê celów statutowych.
3. Do sk³adania owiadczeñ w imieniu Muzeum, w zakresie jego praw oraz obowi¹zków finansowych i maj¹tkowych wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch osób,
tj. dyrektora i g³ównego ksiêgowego lub osób przez
nich upowa¿nionych.
Rozdzia³ VI  Postanowienia koñcowe

§ 10

§ 16

Muzeum zarz¹dzane jest przez dyrektora, którego powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miasta Lêborka, w trybie
okrelonym w obowi¹zuj¹cych przepisach.

1. Przekszta³cenia, podzia³u lub likwidacji Muzeum mo¿e
dokonaæ Rada Miejska w Lêborku na warunkach i w
trybie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.

§ 11
1. Dyrektor zarz¹dza ca³okszta³tem dzia³alnoci Muzeum,
czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu dzia³ania Dyrektora Muzeum nale¿y w szczególnoci:
a) ogólne kierownictwo w sprawach dzia³alnoci podstawowej i administacyjnej,
b) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad maj¹tkiem Muzeum,
c) reprezentowanie Muzeum na zewn¹trz,
d) przedstawienie w³aciwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdañ oraz wniosków inwestycyjnych,
e) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
f) wydawanie w obowi¹zuj¹cym trybie regulaminów,
zarz¹dzeñ,
g) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrol¹ wewnêtrzn¹,
h) zawieranie i rozwi¹zywanie umów o pracê z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§ 12
1. Przy Muzeum dzia³a Rada Muzeum, której cz³onków
powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miasta Lêborka.
2. Rada Muzeum dzia³a w zakresie okrelonym w art. 11
ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum sk³ada siê z 15 osób.
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UCHWA£A Nr IV/42/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pszczó³ki dla
dzia³ki nr 20/9 w obrêbie wsi ¯elis³awki.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zmiany: Dz. U. 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 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz.1112), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 20/9, we wsi ¯elis³awki

Rozdzia³ V  Gospodarka finansowa

§2

§ 13

1. Ustala siê przeznaczenie obszaru objêtego planem: OS,
ZP teren kultu religijnego z zieleni¹ urz¹dzon¹.

Muzeum prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej.
§ 14
1. Gmina Miasto Lêbork zapewnia rodki potrzebne do
utrzymania i rozwoju Muzeum.
2. Maj¹tek Muzeum mo¿e byæ wykorzystywany jedynie
dla celów wynikaj¹cych z zakresu dzia³ania Muzeum.
§ 15
1. Muzeum mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
zwiazan¹ z upowszechnianiem sztuki, poprzez:
a) zakup, sprzeda¿ pami¹tek, wyrobów rzemios³a artystycznego,
b) prowadzenie komisu jak równie¿ poprzez organizowanie widowisk teatralnych, muzycznych itp.

§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) karta terenu zawieraj¹ca szczegó³owe ustalenia planu
 za³¹cznik nr 1,
2) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Pszczó³ki,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Pszczó³ki, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Narodowej w Pszczó³kach Nr VIII/25/89 z dnia 29
wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190 z 16
listopada 1989 r.) we fragmencie objêtym granicami opracowania planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
Za³¹cznik Nr 1
Ustalenia szczegó³owe  karta terenu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU WSI ¯ELIS£AWKI DZ. NR 20/9
1. Numer terenu: OS,ZP
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,1929
3. Przeznaczenie terenu Teren kultu religijnego z zieleni¹
urz¹dzon¹.
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu,
 maksymalna wysokoæ zabudowy:13 m, nie ustala
siê wysokoci wie¿y kocielnej,
 maksymalna powierzchnia zabudowy  40% pokrycia dzia³ki,
 dach  maksymalne nachylenie po³aci 50%.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%
powierzchni dzia³ki.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹.
6.2.Woda: Z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: Z istniej¹cej sieci.
6.4.Ogrzewanie: Ze ród³a indywidualnego nieuci¹¿liwego dla rodowiska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.6.cieki sanitarne: Do sieci kanalizacyjnej (czasowo
do zbiorników bezodp³ywowych).
6.7.Wody opadowe: Powierzchniowo do gruntu w granicach dzia³ki.
6.8.Utylizacja odpadów sta³ych: Segregacja odpadów
w miejscach czasowego gromadzenia.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Obowi¹zuje ochrona drzew oznaczonych na rysunku
planu w powi¹zaniu z istniej¹cym drzewostanem w
bezporednim s¹siedztwie.
9. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
nie ustala siê.
10. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
0%.
11. Inne zapisy
 obowi¹zuje ochrona alei prowadz¹cej do grobowców rodziny Pohlów, na jej terenie obowi¹zuje ca³kowity zakaz zabudowy,
 ogrodzenie a¿urowe z elementów metalowych na
podmurówce betonowej,
 w ramach jednostki dopuszcza siê realizacjê zabudowy towarzysz¹cej i ma³ej architektury. Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹ elementów ma³ej architektury utrzymane w charakterze spójnym dla
ca³ego za³o¿enia;
 dopuszcza siê mo¿liwoæ adaptacji obiektów budowlanych;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.

747
UCHWA£A Nr VI/49/03
Rady Miasta Kocierzyny
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ w Kocierzynie.
Na podstawie: art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 34
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z pón. zm.) na
wniosek Burmistrza Rada Miasta Kocierzyny uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyznaje siê ulgi na przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ w
Kocierzynie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Uprawnienia do przejazdów z ulg¹ 100%:

Lp

1

2

3

Dokument powiadczaj¹cy uprawnienia
1) Dla dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych do przedszkola,
szko³y, szko³y wy¿szej albo orodka lub placówki o
charakterze owiatowym:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepe³nosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniêtych
inwalidztwem lub niepe³nosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z
dokumentów wymienionych w pkt 2,
2)
Dla dzieci i m³odzie¿y nieuczêszczaj¹cych do
przedszkola, szko³y, szko³y wy¿szej albo orodka lub
placówki o charakterze owiatowym:
a) legitymacja osoby niepe³nosprawnej, która nie ukoñczy³a
16 r. ¿ycia, wystawiona przez uprawniony organ,
b) legitymacja osoby niepe³nosprawnej, wystawiona przez
uprawniony organ,
c) wypis z treci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzaj¹cy zaliczenie do
jednej z grup inwalidów,
d) wypis z treci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
stwierdzaj¹cy czêciow¹ niezdolnoæ do pracy, ca³kowit¹
niezdolnoæ do pracy albo ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy
i niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji,
e) legitymacja Polskiego Zwi¹zku Niewidomych,
f) legitymacja Polskiego Zwi¹zku G³uchych,
g) legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upoledzeniem Umys³owym,
h) legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym Ruchowo przy Zarz¹dzie G³ównym
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci,
i) duplikat zawiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
dziecka dla ustalenia prawa do zasi³ku pielêgnacyjnego.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielaj¹cych wiadczeñ
zdrowotnych albo pomocy spo³ecznej b¹d organizuj¹cych
turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o
których wy¿ej mowa, wymagane jest zawiadczenie
(zawiadomienie, skierowanie) okrelaj¹ce odpowiednio:
1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajêæ
rehabilitacyjnych, zajêæ terapeutycznych albo pobytu w
orodku wsparcia, domu pomocy spo³ecznej lub na
turnusie rehabilitacyjnym,
2) potwierdzenie stawienia siê na badania, konsultacje,
zajêcia rehabilitacyjne, zajêcia terapeutyczne.
1) dokumenty dziecka okrelone przy kategorii 1-dzieci
Opiekun dzieci
niepe³nosprawne - je¿eli przejazd odbywany jest wraz z
niepe³nosprawnych
(jedno z rodziców lub opiekun
dzieckiem,
dzieci i m³odzie¿y dotkniêtych
2) zawiadczenie wydane przez przedszkole, szko³ê, szko³ê
inwalidztwem lub
wy¿sz¹, orodek lub placówkê o charakterze owiatowym
niepe³nosprawnych; uprawnienie
albo placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹, albo
to obejmuje wy³¹cznie przejazdy
zawiadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym
okrelone w pkt 1.)
mowa w pkt 1-dzieci niepe³nosprawne - je¿eli przejazd
odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Jeden z dokumentów okrelonych w L.p. 3: osoba
Opiekun osoby
niesamodzielna w Tabeli
niesamodzielnej
(opiekun towarzysz¹cy w
Uprawnienia do przejazdów ulgowych
podró¿y osobie niezdolnej do
samodzielnej egzystencji, o
znacznym stopniu
niepe³nosprawnoci i inwalidzie
I grupy)
Osoby uprawnione
Dzieci niepe³nosprawne
(Dzieci i m³odzie¿ dotkniête
inwalidztwem lub niepe³nosprawne do ukoñczenia 24 r.
¿ycia oraz studenci dotkniêci
inwalidztwem lub niepe³nosprawni do ukoñczenia 26 r.
¿ycia; uprawnienie to obejmuje
wy³¹cznie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szko³y, szko³y
wy¿szej, placówki opiekuñczo wychowawczej, placówki
owiatowo - wychowawczej,
specjalnego orodka szkolno wychowawczego, specjalnego
orodka wychowawczego,
orodka umo¿liwiaj¹cego
dzieciom i m³odzie¿y spe³nianie
obowi¹zku szkolnego
i obowi¹zku nauki, orodka
rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy
spo³ecznej, orodka wsparcia,
zak³adu opieki zdrowotnej,
poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a tak¿e na
turnus rehabilitacyjny - i z
powrotem)

Poz. 747
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4
5
6

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Przewodnik niewidomego
(przewodnik towarzysz¹cy
w podró¿y osobie niewidomej)
Dziecko do lat 4

Jeden z dokumentów osoby niewidomej
Lp 4 w Tabeli: Uprawnienia do przejazdów ulgowych

Honorowy dawca krwi I
stopnia

Legitymacja Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi
I stopnia

Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka

Uprawnienia do przejazdów ulgowych

Lp

1
2

Osoby uprawnione
Uczniowie szkó³ podstawowych,
ponadpodstawowych
i policealnych do ukoñczenia
24 r. ¿ycia
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat
Osoba niesamodzielna
(osoba niezdolna do samodzielnej
egzystencji,osoba o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoci,
inwalida I grupy)

3

Ulga
Bilety
Bilety
Dokument powiadczaj¹cy uprawnienia jednora- miesiêcz-zowe
ne
Legitymacja szkolna

Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek
dziecka
1) wypis z treci orzeczenia komisji
lekarskiej do spraw inwalidztwa
i zatrudnienia, stwierdzaj¹cy zaliczenie
do I grupy inwalidów,
2) wypis z treci orzeczenia wojskowej
komisji lekarskiej albo komisji
lekarskiej podleg³ej MSWiA,
stwierdzaj¹cy zaliczenie do I grupy
inwalidów,
3) wypis z treci orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, stwierdzaj¹cy
ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy
i niezdolnoæ do samodzielnej
egzystencji,
4) zawiadczenie ZUS, stwierdzaj¹ce
zaliczenie wyrokiem s¹du do I grupy
inwalidów b¹d uznanie niezdolnoci
do samodzielnej egzystencji,
5) wypis z treci orzeczenia lekarza
rzeczoznawcy KRUS, stwierdzaj¹cy
niezdolnoæ do samodzielnej
egzystencji,
6) wypis z treci orzeczenia komisji
lekarskiej KRUS, stwierdzaj¹cy
niezdolnoæ do samodzielnej
egzystencji,
7) zawiadczenie KRUS, stwierdzaj¹ce
zaliczenie wyrokiem s¹du do I grupy
inwalidów b¹d uznanie niezdolnoci
do samodzielnej egzystencji,
8) legitymacja emeryta-rencisty
wojskowego z wpisem w³aciwego
organu emerytalnego o zaliczeniu do I
grupy inwalidów,
9) legitymacja emeryta-rencisty
policyjnego z wpisem w³aciwego
organu emerytalnego o zaliczeniu do I
grupy inwalidów,
10) legitymacja osoby niepe³nosprawnej,
stwierdzaj¹ca znaczny stopieñ
niepe³nosprawnoci, wystawiona przez
uprawniony organ,

---

50%

50%

---

50%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Niewidomy
(osoba niewidoma, jeli nie jest
osob¹ niezdoln¹ do samodzielnej
egzystencji, o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoci lub inwalid¹ I
grupy)

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 7,
okazuje siê wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem umo¿liwiaj¹cym
stwierdzenie to¿samoci osoby
uprawnionej.
Dokumenty okrelone przy kategorii 3osoba niesamodzielna,stwierdzaj¹ce
niezdolnoæ do pracy, inwalidztwo lub
niepe³nosprawnoæ z powodu stanu
narz¹du wzroku.

legitymacja Polskiego Zwi¹zku
Niewidomych

legitymacja Zwi¹zku
Ociemnia³ych ¯o³nierzy Rzeczypospolitej
Polskiej

50%

§2

§2

Ustala siê op³aty dodatkowe zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania op³at dodatkowych z tytu³u przewozu osób oraz zabieranych ze
sob¹ do rodka transportowego zwierz¹t i rzeczy (Dz. U.
Nr 38 poz. 376).

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kocierzyna.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska
Warszawa, dnia 24 marca 2003 r.

749

§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Kocierzynie oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

748
UCHWA£A Nr IV/35/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y dotycz¹cej okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci Nr III/9/
2002 r. Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r.
Dzia³aj¹c 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.), w zwi¹zku z art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/9/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia
17 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci w § 2 ust. 1 wprowadza
siê tiret 1:
 zwalnia siê z podatku nieruchomoci wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpo¿arowej, s³u¿by
zdrowia i kultury.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA820/999-A/2/2003/II/RW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387) i art. 47 ust. 1 i 2, w zwi¹zku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48 poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144),
na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego:
PRATERM Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Warszawie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 011269742,
zwanego dalej Przedsiêbiorstwem,
zawarty w pimie z dnia 17 marca 2003 r. (bez znaku),
w sprawie zmiany okresu stosowania taryfy dla ciep³a
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ustalonej przez Przedsiêbiorstwo i zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ z dnia 13 listopada 2001 r. nr OWA820/999A/10/
2001/II/AS, zmienion¹ nastêpnie decyzj¹ z dnia 20 maja
2002 r. nr OWA820/999A/3/2002/AS,
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 13 listopada 2001 r. nr
OWA820/999A/10/2001/II/AS, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
20 maja 2002 r. nr OWA820/999A/3/2002/AS, w zakresie ustalonego ni¹ okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych dla taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa
(równoznacznego z okresem stosowania tej taryfy), wyd³u¿aj¹c go do dnia 30 czerwca 2003 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na wytwarzanie ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona moj¹ decyzj¹ z dnia 13 listopada 2001 r. nr OWA820/999A/10/
2001/II/AS, zmienion¹ nastêpnie decyzj¹ z dnia 20 maja
2002 r. nr OWA820/999A/3/2002/AS.
W pimie z dnia 17 marca 2003 r. (bez znaku), Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê okresu
stosowania tej taryfy, ustalonym w ww. decyzji do 30
kwietnia 2003 r., poprzez wyd³u¿enie go o dwa miesi¹ce,
tj. do 30 czerwca 2003 r. Wyd³u¿enie okresu obowi¹zywania taryfy Przedsiêbiorstwo uzasadnia spiêtrzeniem
prac zwi¹zanych z rocznym zamkniêciem ksi¹g rachunkowych oraz zakresem prowadzonej dzia³alnoci koncesjonowanej na terenie dwóch województw: pomorskiego i l¹skiego.
Na podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 Kodeksu
postêpowania administracyjnego, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie ww. zmiany.
Maj¹c na wzglêdzie interes Przedsiêbiorstwa oraz
ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym
poziomem cen, uzna³em, ¿e przedmiotowy wniosek
Przedsiêbiorstwa jest uzasadniony jego s³usznym interesem, a przed³u¿enie okresu obowi¹zywania II taryfy dla
ciep³a nie narusza interesu odbiorców.
Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny
interes strony.
Bior¹c pod uwagê wskazane powy¿ej, istotne dla rozstrzygniêcia przedmiotowej sprawy okolicznoci, postanowi³em orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne, w zwi¹zku art. 47946 i art. 47947 Kodeksu postêpowania cywilnego. Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Oddzia³u Centralnego Urzêdu Regulacji
Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
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2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa l¹skiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska
Otrzymuj¹:
1. PRATERM Spó³ka Akcyjna
ul. Bronis³awa Czecha 36, 04-555 Warszawa
2. Wojewoda Pomorski
3. Wojewoda l¹ski
a/a
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ZARZ¥DZENIE Nr 15/03
Starosty Kartuskiego
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, zm.: Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 19, poz. 238 z 2001 r. Nr 72, poz. 784, Nr 89, poz. 961,
Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349,
Dz. U. Nr 154, poz. 1792 z 2003 r. Dz. U. Nr 7, poz. 79) na
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy na rok 2003 w kwocie 1.712,37 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Kwiecieñ
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 31 marca 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Starej Kiszewie w okrêgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w dniu 30 marca 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 30 marca 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Starej Kiszewie w okrêgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Starej
Kiszewie w okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Starej
Kiszewie w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 356, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 187 wyborców, co
stanowi 52,52% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Starej Kiszewie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Poz. 751, 752
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Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
184
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Wyborców Jednoæ 55
1) PRZYTARSKI Tadeusz
55
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Wyborców Zamek Kiszewski
75
1) DZIENISZ Wies³aw
75
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców Odbudowa
Gminy
54
1) PRZYTARSKI Stanis³aw
54

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym DZIENISZ Wies³aw z listy Nr 2  Komitet Wyborczy Wyborców Zamek Kiszewski.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 marca 2003 r. pomiêdzy,
Powiatem Wejherowskim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w osobach:
1. Józef Reszke  Starosta Wejherowski

2. Marek Panek  Cz³onek Zarz¹du
zwanym dalej Powiatem,
a
Miastem Rumia, reprezentowanym przez:
El¿bietê Rogala-Koñczak  Burmistrza Miasta Rumi
zwanym dalej Gmin¹.
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie
Uchwa³y Rady Powiatu Nr II/IV/46/03 w sprawie uchwalenia bud¿etu powiatu na rok 2003 z dnia 31 stycznia
2003 r. oraz Uchwa³y Rady Miejskiej Rumi Nr IX/81/2003
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z
Zarz¹dem Powiatu Wejherowskiego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu z dnia 27 marca 2003 r. i ma
na celu pomoc finansow¹ Gminy udzielon¹ na realizacjê
zadania pod nazw¹ Uspokojenie i organizacja ruchu w
otoczeniu szkó³ dotycz¹cych dróg powiatowych przebiegaj¹cych przez Gminê.
§1
Projekt Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu
szkól dotyczy wykonania sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu ulicy D¹browskiego i Stoczniowców w Rumi.
§2
1. W ramach realizacji projektu Powiat zorganizuje i przeprowadzi postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy i bêdzie nadzorowa³ wykonanie projektu.
2. Postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbêdzie siê zgodnie z wytycznymi MBOiR dotycz¹cymi
organizacji i procedur postêpowania przetargowego
i wymogami umowy po¿yczki Nr 4236-0-1 POL zawartej miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Miêdzynarodowym
Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
§3
Termin realizacji projektu ustala siê w okresie od 15
kwietnia do 31 maja 2003 r.
§4
Szacunkow¹ wartoæ prac strony ustalaj¹ na kwotê
120.000 z³. (sto dwadziecia tysiêcy z³.) z czego 25% tj.
30.000 z³ (trzydzieci tysiêcy z³.) pomniejszone o udokumentowane koszty poniesione na opracowanie podk³adów geodezyjnych oraz przygotowanie dokumentacji
projektowej, Gmina przeka¿e Powiatowi jako pomoc finansow¹ po zakoñczeniu robót w terminie do dnia
31 maja 2003 r. przelewem na konto 83500004-5005-370012/0, Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie
§5
1. Powiat po zakoñczeniu robót okrelonych w § 1 przedstawi Gminie kosztorys powykonawczy, celem udokumentowania wydatkowanych rodków finansowych.
2. rodki przekazane przez Gminê a wydatkowane niezgodnie z celem porozumienia podlegaj¹ zwrotowi w
terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.
§6
Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania rodków przekazanych Powiatowi na realizacjê zadania.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
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Poz. 752, 753
§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o finansach
publicznych.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§ 10
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Powiat
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

Gmina
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak
Skarbnik Miasta
P. Gailitis
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z czêci bud¿etu  Dz. 801 rozdz. 80195.
2. rodki przeznacza siê na pokrycie kosztów wycieczki,
która stanowi nagrodê dla zwyciêzcy konkursu.
3. rodki przekazane zostan¹ jednorazowo w terminie do
dnia 30 kwietnia 2003 r.
§3
Miasto zobowi¹zuje siê do wykonania czynnoci bêd¹cych przedmiotem porozumienia z nale¿yt¹ starannoci¹, sporz¹dzenia dokumentacji ksiêgowej kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu oraz podania uzyskanych efektów.
§4
Miasto zobowi¹zane jest poinformowaæ Zarz¹d Powiatu
o sposobie wykorzystania rodków finansowych okrelonych w Porozumieniu w terminie 30 dni od daty ich wydatkowania, przedstawiaj¹c do wgl¹du niezbêdne dokumenty finansowe.
§5
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 marca 2003 r.
pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu Wejherowskiego, reprezentowanym przez:
1. Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
2. Wicestarostê Wejherowskiego  Gabrielê Lisius,
zwanym dalej Powiatem 
a
Burmistrzem Miasta Rumi  Pani¹ El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak, reprezentuj¹c¹ Gminê Miejsk¹ Rumia, zwan¹ dalej Miastem
§1
Porozumienie dotyczy dofinansowania owiatowego
Wojewódzkiego Konkursu o Unii Europejskiej pod nazw¹
Tydzieñ Edukacji Europejskiej  organizowanego przez
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rumi  zgodnie z
Powiatowym Kalendarzem Imprez Owiatowych na
2003 r.
§2
1. Powiat na realizacjê zadania okrelonego w § 1 przeka¿e na konto:
Urz¹d Miasta Rumi  Bank Rumia Spó³dzielczy w Rumi
Nr konta 83510003-2394-3600-11/1 kwotê 1.300,- z³otych (s³ownie: jeden tysi¹c trzysta z³otych), która przekazana zostanie z rachunku Starostwa Powiatowego

Miasto zobowi¹zuje siê zwróciæ Powiatowi rodki wykorzystane niezgodnie z porozumieniem, w terminie 3 dni
od daty wezwania do zwrotu.
§6
Zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noci
formy pisemnej w postaci aneksu.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w szeciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po trzy dla ka¿dej strony.
§8
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta
J. Reszke
Wicestarosta
G. Lisius

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