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825
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy w Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz.
1372) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mog¹ byæ usytuowane w budynkach u¿ytecznoci
publicznej, placówkach owiatowo  wychowawczych,
w miejscach kultu religijnego, na terenie nekropolii,
targowisk oraz w odleg³oci niniejszej ni¿ 30 metrów
od granicy tych obiektów, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych w wietlicach wiejskich mo¿e byæ prowadzona po uzyskaniu
zgody w³aciciela obiektu.
§2
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w wydzielonym miejscu na wolnym powietrzu
mo¿e byæ prowadzona tylko w bezporednim s¹siedztwie punktu sprzeda¿y przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§3
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w punktach zlokalizowanych na terenie obiektów
sportowych nie mo¿e byæ prowadzona w trakcie oraz dwie
godziny przed rozpoczêciem imprezy sportowej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
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Poz. 825, 826, 827

og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Sadlinkach
M. Zdankiewicz

826
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Gminy w Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzeda¿y poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,
poz. 1372) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu/z wyj¹tkiem
piwa/, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y na terenie gminy w iloci
30 punktów sprzeda¿y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Sadlinki Nr XXVI/176/2001 z dnia 9
sierpnia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Sadlinkach
M. Zdankiewicz

827
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 procent alkoholu, zasad ich usytuowania na terenie gminy.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 147
poz. 1231 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê 19 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w nastêpuj¹cych
miejscowociach:
1. Borêty  3 punkty sprzeda¿y.
2. D¹browa  1 punkt sprzeda¿y.
3. Lichnowy  3 punkty sprzeda¿y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Lichnówki:
 Lichnówki wie  1 punkt sprzeda¿y,
 Lichnówki II  1 punkt sprzeda¿y.
5. Lisewo Malborskie  4 punkty sprzeda¿y.
6. Parszewo  1 punkt sprzeda¿y.
7. Pordenowo  1 punkt sprzeda¿y.
8. Szymankowo  3 punkty sprzeda¿y.
9. Tropiszewo  1 punkt sprzeda¿y.
§2
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y,
podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zarówno do 4,5% jak i powy¿ej 4% w bezporednim s¹siedztwie szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych, obiektu kultu religijnego, obiektów sportowych i innych miejsc masowych zgromadzeñ.
2. U¿yte w ust. 1 okrelenie  w bezporednim s¹siedztwie  rozumie siê odleg³oæ 35 m od granicy posesji.
3. Organ w³aciwy do wydawania zezwoleñ mo¿e w wyj¹tkowych wypadkach zezwoliæ na dalsz¹ dzia³alnoæ
w ju¿ istniej¹cych punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstw od zasady ich
usytuowania okrelonej w ust. 2 je¿eli prowadzenie tych
punktów zgodnie z opini¹ instytucji i organizacji spo³ecznych wymienionych w ust. 1 nie powoduje zak³óceñ w dzia³alnoci oraz funkcjonowaniu instytucji i organizacji spo³ecznych mieszcz¹cych siê w obiektach
i miejscach wymienionych w ust. 1
§3
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y musi byæ prowadzona w wyodrêbnionych stoiskach sklepów.
§4
Opinie w sprawie w³aciwoci usytuowania punktów
sprzeda¿y napoi alkoholowych wydaje komisja sk³adaj¹ca siê z trzech osób tj. Przewodnicz¹cy lub V-ce Przewodnicz¹cy oraz dwóch cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§5
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydaje
na dotychczasowych zasadach okrelonych w ustawie z
dnia 26 padziernika 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231) zachowuj¹ wa¿noæ do dnia okrelonego w
zezwoleniu.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/26/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad ich usytuowania na terenie gminy oraz
warunków sprzeda¿y tych napojów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lichnowy
W. Nacel

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 828, 829
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828
UCHWA£A Nr IV/22/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc w ramach zadañ w³asnych gminy
przez wiadczeniobiorcê za us³ugi opiekuñcze w 2003 r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. Urz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm. oraz

art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 17 i 18 oraz art. 34 ust. 2, 3 i 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414) z pón. zm. Rada Gminy Studzienice uchwala co nastêpuje;
§1
1. Odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze ustala siê na podstawie wywiadu rodowiskowego (rodzinnego) oraz zasad okrelonych w poni¿szej tabeli, przyjmuj¹c koszt
jednej godziny za us³ugê w kwocie 6,14 z³, s³ownie;
szeæ z³otych i 14/100.

Dochód na osobê przekracza (netto);
 samotnie gospodaruj¹ca  461 z³
 na pierwsz¹ osobê w rodzinie  418 z³
 na drug¹ i dalsze osoby w rodzinie powy¿ej 15 lat  294 z³
 na ka¿d¹ osobê w rodzinie poni¿ej lat 15  210 z³
od 101% do 150%
od 151% do 200%
od 201% do 250%
od 251% do 300%
od 301% do 400%
powy¿ej 400%

2. Us³ugi opiekuñcze przyznaje siê wiadczeniobiorcy nieodp³atnie, je¿eli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza dochodu ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1
w/w ustawy.
3. W wyj¹tkowo uzasadnionych przypadkach wiadczeniobiorca mo¿e byæ zwolniony z odp³atnoci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Wysokoæ odp³atnoci
liczona od kosztu us³ugi w%
osoba samotnie
gospodaruj¹ca

osoba w
rodzinie

10%
20%
30%
40%
70%
100%

20%
30%
40%
70%
100%
100%

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1999 r.,
Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110
poz. 1255 z 2000 r., Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122
poz. 1315 z 2001 r., Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88
poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102
poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 200
poz. 1685, Nr 213 poz. 1802 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 99
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113
poz. 984 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co nastêpuje:

§4

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Uchwala siê tryb postêpowania przy udzielaniu dotacji z bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie
dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, realizuj¹cych zadania Gminy Miasta Wejherowa, sposób ich rozliczania
oraz kontroli wykonywania zadañ stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

829
UCHWA£A Nr IVk/IV/45/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie
dotacji z bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214
poz. 1806), art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
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Poz. 829

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IVk/IV/45/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 14 stycznia 2003 r.
Tryb postêpowania przy udzielaniu dotacji
z bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku,
realizuj¹cych zadania Gminy Miasta Wejherowa,
sposób ich rozliczania
oraz kontroli wykonywania zadañ

7)
8)
9)
10)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej,
ekologii i ochrony rodowiska,
porz¹dku publicznego.
§3

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) Gminie  rozumie siê przez to Gminê Miasta Wejherowa,
2) Radzie  rozumie siê przez to Radê Miasta Wejherowa,
3) Prezydencie  rozumie siê przez to Prezydenta Miasta
Wejherowa,
4) Urzêdzie  rozumie siê przez to Urz¹d Miejski w Wejherowie,
5) merytorycznym wydziale i samodzielnym stanowisku
Urzêdu  rozumie siê przez to w³aciwy, czyli realizuj¹cy zadanie okrelone w regulaminie organizacyjnym
Urzêdu wydzia³ i samodzielne stanowisko Urzêdu,
6) Pe³nomocniku  rozumie siê przez to Koordynatora
wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Wejherowa
do realizacji zadañ z dziedziny Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
7) podmiocie  rozumie siê przez to podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cy w celu osi¹gniêcia zysku,
8) dotacji  rozumie siê przez to rodki finansowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie przez
Gminê projektów zg³oszonych przez podmioty, obejmuj¹cych zadania w³asne Gminy i zgodnych z potrzebami jej mieszkañców,
9) jawnoci postêpowania  rozumie siê przez to co najmniej podanie do publicznej wiadomoci w lokalnej
prasie og³oszenia o mo¿liwoci sk³adania ofert projektów o z³o¿onych ofertach projektów oraz dokonanym wyborze,
10) najkorzystniejszej ofercie  rozumie siê przez to ofertê z najni¿sz¹ cen¹ albo ofertê która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu zamówienia, w szczególnoci kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalnoci oraz terminu wykonania.

Podmioty uczestnicz¹ce w opiniowaniu projektu
i udzielaniu dotacji:
1. Rada i jej komisje w zakresie:
a) polityki spo³ecznej i finansowej Gminy,
b) podejmowania decyzji o priorytetach dzia³alnoci w sferze wspó³pracy z podmiotami,
c) uchwalania rodków na te zadania w bud¿ecie
Gminy,
d) uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
2. Prezydent w zakresie:
a) realizacji polityki Rady,
b) dysponowania rodkami w ramach bud¿etu Gminy,
c) ustalania wielkoci dotacji i jej przyznawania,
d) kontroli rozliczeñ i sprawozdañ merytorycznych
z realizacji zadañ zleconych do wykonania podmiotom,
3. Komisje Rady w zakresie:
 opiniowania projektów,
4. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w zakresie:
a) opiniowania projektów na realizacjê gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych,
b) kontroli sprawozdañ merytorycznych i finansowych z realizacji dotowanych projektów,
5. Wydzia³y i samodzielne stanowiska Urzêdu w zakresie:
a) organizowania i koordynowania bie¿¹cych kontaktów pomiêdzy organami Gminy a podmiotami,
b) kompetencji okrelonych uchwa³¹, w tym:
 proponowania Prezydentowi wielkoci dotacji,
 kontroli oraz zatwierdzania rozliczeñ oraz zatwierdzania sprawozdañ merytorycznych dotowanych projektów,
6. Pe³nomocnik w zakresie:
a) organizowania i koordynowania zadañ podmiotów realizuj¹cych gminny program profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
b) kompetencji okrelonych uchwa³¹, w tym:
 proponowania Prezydentowi wielkoci dotacji,
 kontroli oraz zatwierdzania rozliczeñ i sprawozdañ merytorycznych z realizacji dotowanych
projektów.

§2

§4

Z bud¿etu Gminy mog¹ byæ udzielone dotacje na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, zgodnych z potrzebami jej
mieszkañców i priorytetami ustalonymi przez Radê a w
szczególnoci dotycz¹cych:
1) promocji i rozwoju miasta,
2) przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym,
3) edukacji publicznej,
4) wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
5) kultury i sztuki,
6) kultury fizycznej i rekreacji, rehabilitacji ruchowej
oraz turystyki,

1. Podmioty podejmuj¹ce siê realizacji zadañ w³asnych
Gminy traktowane s¹ na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
2. Wybór podmiotu realizuj¹cego zadanie nastêpuje w
trybie jawnym poprzez wybór najkorzystniejszej oferty projektu podmiotu w zakresie realizacji zadañ Gminy, gwarantuj¹cej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.

§1

§5
1. Prezydent og³asza w lokalnej prasie informacjê o mo¿liwoci sk³adania ofert projektów.
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2. Og³oszenie okrela:
a) dziedziny i obszar ¿ycia spo³ecznego Gminy, którego oferty mog¹ dotyczyæ,
b) miejsce i termin sk³adania ofert,
c) wymagania formalne wniosku,
d) termin rozpatrzenia oferty.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 lit. c, winien zawieraæ w szczególnoci:
a) nazwê i szczegó³owy opis projektu, cele projektu,
harmonogram dzia³añ, dane o wspó³organizatorach,
kalkulacjê (zestawienie dochodów i ich róde³ oraz
wydatków, w tym planowanej kwoty dotacji z bud¿etu Gminy i cel jej wykorzystania),
b) dokumenty okrelaj¹ce status prawny podmiotu.
4. Dotacja z bud¿etu Gminy nie mo¿e przekroczyæ 80%
kosztów projektu.
§6
1. Oferty projektów realizowanych przez ca³y rok rozpatrywane s¹ do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego realizacjê projektu.
2. Oferty pozosta³ych projektów rozpatrywane s¹ w ci¹gu 30 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Gminy, z wyj¹tkiem ofert projektów, których termin realizacji przypada w okresie obowi¹zywania projektu uchwa³y bud¿etowej Gminy. Oferty te rozpatrywane s¹ nie póniej ni¿
jeden miesi¹c przed terminem realizacji projektu.
§7
1. Merytoryczne wydzia³y i samodzielne stanowiska Urzêdu dokonuj¹ wstêpnego sprawdzenia ofert i przedstawiaj¹ je w³aciwym komisjom Rady celem zaopiniowania.
2. Pe³nomocnik dokonuje wstêpnego sprawdzenia ofert
na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przedstawia je
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania.
3. Merytoryczny wydzia³, samodzielne stanowisko Urzêdu, Pe³nomocnik, przedstawia Prezydentowi zaopiniowane projekty wraz z propozycj¹ dotacji.
§8
Dotacje nie bêd¹ udzielane:
1. Na prowadzenie dzia³alnoci podmiotów, w tym dzia³alnoci gospodarczej.
2. Na zakupy inwestycyjne i remonty.
3. Przez okres co najmniej 2 lat podmiotom, które nie
wykona³y i nie rozliczy³y siê z Urzêdem z podjêtych
wczeniej zobowi¹zañ w okrelonym w umowie terminie.
§9
Komisje opiniuj¹c projekt i Prezydent przyznaj¹c dotacjê kieruj¹ siê w szczególnoci:
1. Merytoryczn¹ wartoci¹ projektu, jego zbie¿noci¹
z hierarchi¹ potrzeb i zadañ Gminy.
2. Korzyciami p³yn¹cymi dla mieszkañców Gminy.
3. Kosztami projektu, w tym wysokoci¹ wk³adu w³asnego podmiotu i udzia³u innych róde³ finansowania.
4. Perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi ród³ami jego dalszego finansowania.
5. Dokonaniami i dowiadczeniem podmiotu w realizacji podobnych przedsiêwziêæ.

6. Dotychczasow¹ wspó³prac¹ podmiotu z organami
Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi.
7. Wspó³prac¹ z innymi instytucjami publicznymi.
8. Zgodnoci¹ celów projektu z celami statutowymi podmiotu.
§ 10
O decyzji Prezydenta o której mowa w § 9, informuje
siê pisemnie wszystkie podmioty, które z³o¿y³y projekty
i za porednictwem prasy lokalnej opiniê publiczn¹.
§ 11
1. Sposób i termin przekazania dotacji oraz ich rozliczenia okrela umowa zawarta pomiêdzy Prezydentem a
podmiotem.
2. Umowa zawiera w szczególnoci:
a) nazwê projektu,
b) szczegó³owe zadania, do których wykonania podmiot zobowi¹zuje siê przy realizacji projektu,
c) czas realizacji projektu,
d) cel i wysokoæ dotacji,
e) sposób i terminy przekazania dotacji,
f) termin i sposób rozliczenia finansowego, w tym
otrzymanej dotacji oraz sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu,
g) sposób kontroli wykonania projektu,
h) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej czêci.
§ 12
Dotacja przyznawana jest na okres nie d³u¿szy ni¿ na
jeden rok kalendarzowy.
§ 13
1. Podmiot, który otrzyma³ dotacjê jest zobowi¹zany do
z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego
w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdanie podpisane przez osoby upowa¿nione do
zawarcia umowy powinno zawieraæ w szczególnoci:
a) informacjê o przebiegu wykonania projektu z ocen¹
skutecznoci zak³adanych celów,
b) rozliczenie finansowe ca³oci zadania (dochody i ich
ród³a, wydatki i ród³a ich pokrycia),
c) zestawienie kserokopii rachunków podpisane przez
osoby upowa¿nione do zawarcia umowy w zakresie kwoty dotacji z bud¿etu Gminy,
d) uwierzytelnione przez sk³adaj¹cego kserokopie opisanych rachunków; opis ten powinien zawieraæ co
najmniej: cel wydatku, ród³o finansowania, zastosowany tryb z ustawy o zamówieniach publicznych,
czytelny podpis osoby dokonuj¹cej opisu, datê sporz¹dzenia opisu,
e) inne istotne informacje o przebiegu projektu.
3. Sprawozdanie sk³ada siê w merytorycznym wydziale,
samodzielnym stanowisku, u Pe³nomocnika, którzy informuj¹ opiniê publiczn¹ za porednictwem lokalnej
prasy o rozliczeniu dotacji.
§ 14
Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na konto
Urzêdu w ci¹gu 7 dni od dnia rozliczenia projektu lub od
dnia odst¹pienia przez podmiot od realizacji projektu.
§ 15
1. Pracownicy merytorycznych wydzia³ów, samodziel-
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nych stanowisk, Pe³nomocnik oraz upowa¿nieni pracownicy Urzêdu wykonuj¹ kontrolê merytoryczn¹ i finansow¹ z wykorzystania dotacji.
2. W toku kontroli podmioty s¹ zobowi¹zane do sk³adania ustnych, a na ¿¹danie kontroluj¹cego pisemnych
wyjanieñ dotycz¹cych realizacji dotowanego projektu.
§ 16
W razie stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji na inny cel ni¿ okrelony w umowie, przekazana dotacja podlega zwrotowi na rachunek Urzêdu w ca³oci wraz
z odsetkami w wysokoci przewidzianej jak dla zaleg³oci podatkowych, licz¹c od dnia przekazania podmiotowi
dotacji.
§ 17
Merytoryczne wydzia³y, samodzielne stanowiska Urzêdu, Pe³nomocnik, przedk³adaj¹ Prezydentowi zbiorcze
sprawozdania z realizacji dotowanych projektów w nastêpuj¹cych terminach:
 do dnia 31 lipca danego roku  za I pó³rocze,
 do dnia 31 stycznia nastêpnego roku  roczne.
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UCHWA£A Nr IV/34/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad umieszczania znaków reklamowych na gruntach, budynkach i obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ Gminy Cedry Wielkie oraz
wysokoci stawek op³at z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a, oraz
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê prawo do nieodp³atnego umieszczania na
budynkach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ Gminy
Cedry Wielkie szyldów o powierzchni do 0,25 m2, informuj¹cych o rodzaju, zakresie oraz dniach i godzinach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przez u¿ytkownika
lokalu znajduj¹cego siê w tym budynku.
§2
Ustala siê prawo do odp³atnego umieszczania znaków
reklamowych na gruntach, budynkach, konstrukcjach i innych obiektach stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ po
dope³nieniu wymogów okrelonych w Prawie budowlanym oraz po zawarciu umowy, wed³ug zasad okrelonych
w za³¹czniku do uchwa³y.
§3
Znakiem reklamowym jest ka¿dy znak okrelaj¹cy w
szczególnoci nazwê podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹c¹ szyldem w rozumieniu § 1.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Traci moc uchwa³a Nr XXI/173/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek czynszu dzier¿awnego za grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy wykorzystywane pod budowê
tablic reklamowych.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/34/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 stycznia 2003 r.
Zasady okrelania stawek op³at z tytu³u
umieszczania znaków reklamowych na gruntach,
budowlach, budynkach i innych obiektach
stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹
Przyjmuje siê ni¿ej okrelone stawki op³at:
1) 35 z³ miesiêcznie + VAT  dla firm maj¹cych siedzibê
na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zamieszkuj¹cych na terenie Gminy Cedry Wielkie,
2) od 200,00 z³ do 500,00 z³ miesiêcznie + VAT  dla pozosta³ych firm i osób fizycznych:
 konkretn¹ wysokoæ stawki ustala ka¿dorazowo Wójt
Gminy w trybie indywidualnym.
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UCHWA£A Nr V/45/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 130a
ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z 1997 r. Nr 160,
poz. 1086, Nr 123, poz. 779, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483, Nr 53, poz. 649, z 2001 r.
Nr 27, poz. 649, Nr 106, poz. 1149, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444,
Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³ata za usuniêcie pojazdu na parking strze¿ony
w przypadkach okrelonych w art. 50a ust. 1 i art. 130a
ust. 1 i 2 ustawy  Prawo o ruchu drogowym wynosi odpowiednio dla:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
1
2
3
4
5
6

motorowerów i motocykli
samochodów osobowych i przyczep lekkich
uszkodzonych samochodów osobowych,
uszkodzonych przyczep lekkich
pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do
3,5 t
pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t do 5,0 t
pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 5,0 t

Poz. 831, 832
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35,0 z³ + VAT
42,0 z³ + VAT
48,0 z³ + VAT
55,0 z³ + VAT
70,0 z³ + VAT
92,0 z³ + VAT

§2
1. Za przechowywanie na strze¿onym parkingu wyznaczonym przez Prezydenta Miasta S³upska pojazdu usuniêtego w przypadkach wymienionych w art. 50a ust. 1
i art. 130a ust. 1 i 2 ustawy  Prawo o ruchu drogowym op³ata za ka¿d¹ dobê i ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê
przechowywania wynosi odpowiednio dla:

1) motorowerów i motocykli
2) samochodów osobowych i przyczep lekkich
3) uszkodzonych samochodów osobowych, uszkodzonych przyczep lekkich
4) pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t
5) pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t do 5,0 t
6) pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 5,0 t.

na placu
w gara¿u
4,0 z³ + VAT
8,0 z³ + VAT
5,0 z³ + VAT
9,0 z³ + VAT
6,0 z³ + VAT
10,0 z³ + VAT
7,0 z³ + VAT
11,0 z³ + VAT
9,0 z³ + VAT
13,0 z³ + VAT
11,0 z³ + VAT 15,0 z³ + VAT
Za parkowanie powy¿ej 10 dni
stawki nie podwy¿sza siê

2. Pocz¹tek doby przechowywania liczony jest od godziny przyjêcia pojazdu usuniêtego na wyznaczony parking strze¿ony.

sinie z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 15, poz. 120
z póñ.zm.)

§3

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê przeznaczenie terenu cz. dzia³ki nr 676 pod
funkcje oznaczone symbolami:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  poszerzenie drogi gminnej
KWD  droga dojazdowa
Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
 granica uchwalenia planu,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym sposobie
u¿ytkowania,
 10,0 m. strefa ochronna od lasu.
3. Ustala siê przeznaczenie terenu dzia³ki nr 611/19 pod
funkcjê oznaczon¹ symbolem:
P/MN  teren przemys³owo  rzemielniczy z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogunka-Skowroñska
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UCHWA£A Nr IV/52/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  dot. czêci dzia³ki nr 676 we wsi
Wiele oraz terenu przemys³owego  dzia³ka nr 611/19
we wsi Karsin w gm. Karsin.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: fragmentu wsi Wiele dot. czêci dzia³ki nr 676
oraz fragmentu wsi Karsin dot. dzia³ki nr 611/19 w gm.
Karsin.
Plany te stanowi¹ jednoczenie zmianê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady Gminy w Kar-

§2

§3
Ustalenia dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹co:
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz. 676 cz.
Powierzchnia: ok. 0,8 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  proj. Poszerzenie drogi gminnej
KWD  proj. Droga dojazdowa
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
Pow. dzia³ek: min. 1200 m2, maks. 3000 m2

Poz. 832
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Iloæ dzia³ek: 4
Projektowana zabudowa: budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostoj¹ce. Dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych. Poziom posadowienia parteru
budynków mieszkalnych  maks. 0.6 m powy¿ej redniej wysokoci poziomu terenu.
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki: 30%
Pow. biologicznie czynna: min. 20%
Kalenica: nie okrela siê.
K¹t nachylenia dachu: od 30 do 50 stopni
Maks. wysokoæ zabudowy: 8,5 m od poziomu terenu
do kalenicy dla budynków mieszkalnych oraz 5,0 m
dla budynków gospodarczych
Linia zabudowy: 10 m od granicy dzia³ki jak na rysunku planu
Ogrodzenie: dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja: dojazd do projektowanych dzia³ek proj.
drog¹ dojazdow¹
Woda: z ujêcia wiejskiego
cieki: docelowo do projektowanej oczyszczalni, czasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, pod
warunkiem kontroli bilansowania zu¿ycia wody i iloci
wywo¿onych cieków.
Ogrzewanie: w³asne lokalne kot³ownie gazowe lub olejowe
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek.

 dzia³alnoæ us³ugowa  kamieniarstwo winna byæ
prowadzona wy³¹cznie w pomieszczeniach zamkniêtych
 uci¹¿liwoæ us³ugowa nie powinna wykraczaæ poza
granice dzia³ki inwestora.
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe.
Pow. zabudowy dzia³ki: 40%
Kalenica: nie okrela siê.
K¹t nachylenia dachu: od 30 do 50 stopni.
Maks. wysokoæ zabudowy: 8,5 m. od poziomu terenu do kalenicy dla budynku mieszkalnego oraz 5,0 m.
dla budynku us³ugowego i budynku gospodarczego.
Linia zabudowy: 14 m. od granicy dzia³ki jak na rysunku planu.
Ogrodzenie: dopuszcza siê realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, które powinno tworzyæ
ekran akustyczny dla prowadzonej dzia³alnoci.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki z drogi
wojewódzkiej.
Woda  z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego.
cieki  docelowo do projektowanej oczyszczalni czasowo do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, pod
warunkiem kontroli bilansowania zu¿ycia wody i iloci
wywo¿onych cieków.
Ogrzewanie  w³asna lokalna kot³ownia gazowa lub olejowa.
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych  wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
Ochrona rodowiska  zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej wokó³ dzia³ki  obowi¹zuje ochrona zieleni przydro¿nej.
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
od strony drogi, min. trzy stanowiska.

Wie: Karsin
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 611/19
Powierzchnia: 0,32 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
P/MN  teren przemys³owy  betoniarstwo oraz us³ugi
rzemielnicze-kamieniarstwo i handel z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla w³aciciela.
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Pow. dzia³ki min.  3197 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa:
 budynek wielofunkcyjny (produkcyjno-rzemielniczo-us³ugowy) usytuowaæ od strony drogi, dopuszcza siê usytuowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w g³êbi dzia³ki,
 poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego maks. 0,6 m. powy¿ej redniej wysokoci poziomu terenu,
 mo¿liwa lokalizacja obiektu gospodarczego wolnostoj¹cego
 nakazy dotycz¹ce terenu objêtego planem:
 nale¿y pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni
nieutwardzonej

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.

§4

§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Karsinie w celu
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Karsin granic obszaru objêtego ustaleniami planów.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz Urz. Woj. GD. Nr 15, poz. 120 z pón. zm.)
we fragmencie objêtym granicami niniejszych planów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 832, 833
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§7
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XLII/309/2002 Rady Gminy
w Karsinie z dnia 30 sierpnia 2002 r. i Nr III/23/2002 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dot. czêci dzia³ki nr 676 we wsi Wiele oraz terenu przemys³owego dzia³ka nr 611/19 we wsi Karsin w
gm. Karsin.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

833
UCHWA£A Nr IV/53/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wiele i D¹browa gm. Karsin.
Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) oraz art. 18 st.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), Rada Gminy w Karsinie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wiele dot. cz. dzia³ek Nr 201/2,
334 i wsi D¹browa dot. cz. dzia³ki nr 21 w gm. Karsin.
Plany te stanowi¹ jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15 poz. 120 z dnia 24 wrzenia 1991 r. z pón. zm.)
i miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Wiele zatwierdzonego uchwa³¹
(Dz. Urz. Nr 32 poz. 162 z dnia 1 grudnia 1994 r.)
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1  3 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
KWD  drogi dojazdowe
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia dla terenów objêtych planami s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: Wiele za³. nr 1
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 201/2
Powierzchnia: 0,12 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Pow. dzia³ki  1200 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20% powierzchni biologicznie czynnej
Kalenica  nie okrela siê
K¹t nachylenia dachu  od 30 do 50 stopni
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki jak na rysunku planu
5. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek z drogi osiedlowej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego,
cieki  do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub olejowe,
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych  wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
6. Parkingi
 miejsce postojowe na terenie projektowanej dzia³ki.
Wie: D¹browa za³. Nr 2
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz. cz. dzia³ki nr 21
Powierzchnia: 1,3 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
KWD  droga dojazdowa
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Pow. dzia³ki  ca 1000 m2
Iloæ dzia³ek  10
Projektowana zabudowa: budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹.
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki: 20% powierzchni biologicznie
czynnej
Kalenica: prostopad³a do drogi

Poz. 833, 834
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K¹t nachylenia dachu: od 30 do 50 stopni
Maks. wysokoæ zabudowy: 8,5 m od poziomu terenu
do kalenicy
Linia zabudowy: 6 m od granicy dzia³ki jak na rysunku
planu.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja: dojazd do projektowanych dzia³ek z drogi
gminnej poszerzonej o szerokoæ 6,0 m oraz drog¹
dojazdow¹ szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego
cieki: do projektowanej kanalizacji sanitarnej
Ogrzewanie:- lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub olejowe
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska.
Na etapie projektowania rozbudowy drogi zapewniæ
ochronê drzew przydro¿nych
Wie: Wiele za³. Nr 3
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz. cz. dzia³ki nr 334
Powierzchnia: 1,4 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KWD  drogi dojazdowe
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Pow. dzia³ki  ca 1000 m2
Iloæ dzia³ek  10
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹.
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki: 20% powierzchni biologicznie
czynnej
Kalenica: prostopad³a do dróg dojazdowych
K¹t nachylenia dachu: od 30 do 50 stopni
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  6 m i 10,0 m od granicy dzia³ki jak na
rysunku planu
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja: dojazd do projektowanych dzia³ek z projektowanych dróg gminnych, szerokoci 10,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego
cieki: do projektowanej kanalizacji sanitarnej
Ogrzewanie: lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub olejowe.
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójtowi 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 Karsinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Karsin granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 120
z dnia 24 wrzenia 1991 r. z pón. zm.) we fragmentach
objêtych granicami niniejszych planów.
§7
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XLII/306/02 Rady Gminy w Karsinie z dnia 30 sierpnia 2002 r. i Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wiele
i D¹browa gm. Karsin.
§8
Uchwa³a wchodzi z ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

834
UCHWA£A Nr IV/54/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karsin fragmentów wsi:
Karsin, Wdzydze Tucholskie, Wiele, Przytarnia, Miedzno, B¹k, Borsk.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. nr 12, poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
1) wie Karsin, dz. nr 344  z terenów rolnych pod
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
2) wie Karsin, dz. nr 842  z terenu us³ug mechanizacyjnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
3) wie Wdzydze Tucholskie, dz. nr 179/6(czêæ)  z teren projektowanego campingu i zajazdu pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
4) wie Wiele, dz. nr 679/1, 679/2, 679/3  z terenów
rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i drogê dojazdow¹,
5) wie Przytarnia, dz. nr 171(czêæ)  z terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
6) wie Miedzno, dz. nr 28/9, 28/10, 28/2, 28/4  z terenów rolnych pod budownictwo letniskowe,
7) wie Miedzno, dz. nr 24/1, 24/2, 24/3 z terenu rolnego pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
8) wie Miedzno, dz. nr 33 (czêæ) z terenu rolnego
pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
9) wie B¹k, dz. nr 135/1, 135/2, 136/1  z terenu rolnego pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, a cz. dz. nr 135/3 pod drogê dojazdow¹,
10) wie Borsk, dz. nr 46 (czêæ)  z terenu sezonowego zespo³u urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego
pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
11) wie Borsk, dz. nr 139/3, 139/5, 139/2, 139/13  z terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe,
jednorodzinne.
§2
Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1
WIE KARSIN
Nr DZIA£KI 344 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,25 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego, KD  drogi
dojazdowe,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m. Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd przez istniej¹cy wjazd od ul. D³ugiej. Przy wy-

8.

9.
10.
11.

Poz. 834

dzieleniu dzia³ki jako odrêbnej w³asnoci, nale¿y zapewniæ s³u¿ebnoæ przejazdu. Parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni.
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
30%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

7.

8.

WIE KARSIN
Nr DZIA£KI 842 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 1400m²
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1400 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki. KD  teren o szer. 2,0m przewidziany do poszerzenia drogi gminnej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki

Poz. 834
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d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 3
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

WIE WDZYDZE TUCHOLSKIE
Nr DZIA£KI 179/6
POWIERZCHNIA ok. 3800 m²
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
ZK  zieleñ krajobrazowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa, z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej. Architektura
nawi¹zuj¹ca do charakteru architektury regionalnej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m. Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: lokalne ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo
wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ka znajduje siê na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 08.11.94 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z
dnia 03. 09. 98 r. i rozporz¹dzenie nr 6/01 Wojewody
pomorskiego z dnia 27. 08. 01 r.Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
64/2001, pod ochron¹ konserwatorsk¹ jest uk³ad suralistyczny wsi Wdzydze Tucholskie
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

WIE WIELE
Nr DZIA£KI 679/1, 679/2, 679/3
POWIERZCHNIA ok.1300 m²
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000m²
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m. Poziom posadowienia do
0.50 m od poziomu terenu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, drog¹ prywatn¹, wymagana
s³u¿ebnoæ przejazdu do dzia³ek.
Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez w³aciwy zak³ad energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
30%
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

WIE PRZYTARNIA
Nr DZIA£KI 171 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 3000 m2
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  pas szer. 2,0 m poszerzenia drogi gminnej
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy
b) powierzchnia dzia³ki: 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m. Poziom posadowienia do
0.50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki. KD  teren o szer. 2,0 m przewidziany do
poszerzenia drogi gminnej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren po³o¿ony jest w Otulinie WPK obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia
8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
i rozporz¹dzenie Nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z
dnia 27 sierpnia 2001 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/2001
STAWKA PROCENTOWA
30%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 6
1. WIE MIEDZNO
2. Nr DZIA£KI 28/9, 28/10, 28/2, 28/4
3. POWIERZCHNIA ok. 0,71 ha
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4. PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo letniskowe
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren budownictwa letniskowego
ZK  zieleñ krajobrazowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys planu, min. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa letniskowa, parterowa
d) powierzchnia zabudowy: maks. 180 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m. Poziom posadowienia do
0.50 m od poziomu terenu
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 7
1.
2.
3.
4.

WIE MIEDZNO
Nr DZIA£KI 24/1, 24/2, 24/3
POWIERZCHNIA ok..0,87ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: zachowaã powierzchniæ min. 1500 m2
b) powierzchnia dzia³ki: min. 1500 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, kontynuacja
zabudowy wiejskiej, dopuszcza siê budowê gara¿y,
lub budynku gospodarczego.

Poz.834

7.
8.

9.
10.

11.
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d) powierzchnia zabudowy: maks. 180 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m. Poziom posadowienia do
0.50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r.
STAWKA PROCENTOWA
30%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 8
WIE MIEDZNO
Nr DZIA£KI 33 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,17 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: min. 1500 m2
c) rodzaj zabudowy: adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê
zagrodow¹, dopuszcza siê budowê drugiego domu
mieszkalnego dla rodziny w³aciciela dzia³ki. Zabudowa parterowa, kontynuacja zabudowy wiejskiej
d) powierzchnia zabudowy: 10 na 8 m
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m. Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu
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7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r.
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

7.
8.

WIE B¥K
Nr DZIA£KI 135/1 135/2, 136/1, 135/3 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0.45ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  droga dojazdowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: dwie
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym d/powierzchnia zabudowy:
maks. 150 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m. Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków   docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni.
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
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d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu i Otulinie WPK, obowi¹zuje rozporz¹dzenie
Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada
1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94, zmiana: Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. i rozporz¹dzenie Nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z dnia
27 sierpnia 2001 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/2001
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

WIE BORSK
Nr DZIA£KI 46 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,10 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
A  istniej¹cy budynek do likwidacji
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, architektura nawi¹zuj¹ca do charakteru architektury regionalnej. Dopuszcza siê us³ugi wbudowane. d/powierzchnia zabudowy: maks.
180 m2, przy lokalizacji budynku, uwzglêdniæ normatywn¹ odleg³oæ od istniej¹cych linii energetycznych NN
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m. Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu
f) istniej¹cy budynek A do likwidacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z istniej¹cej drogi lokalnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków   docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni.
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN,
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e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê na terenie WPK, obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94, zmiana:
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
i rozporz¹dzenie Nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z
dnia 27 sierpnia 2001 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/2001
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 11
1.
2.
3.
4.

WIE BORSK
Nr DZIA£KI 139/3, 139/5, 139/2, 139/13
POWIERZCHNIA ok. 0.50 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
ZK  zieleñ krajobrazowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys planu
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu, zalecane powiêkszenie do min. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa charakterystyczna wiejska, prostok¹tna, parterowa
d) powierzchnia zabudowy: maks. 150 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m. Poziom posadowienia do 0.50 m od poziomu terenu
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi lokalnej dz. nr 139/1, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków   docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez
w³aciwy zak³ad energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo
wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê na terenie WPK, obowi¹zuje rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia
8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
i rozporz¹dzenie Nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z
dnia 27 sierpnia 2001 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/2001
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
§3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

teresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
gminy Karsin (za³¹czniki graficzne nr 1  11).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 30%
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Karsin, Wdzydze Tucholskie, Wiele,
Przytarnia, Miedzno, B¹k, Borsk obejmuj¹cy obszar
wymieniony w § 1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê
do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Karsin, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z dnia 3 lipca
1991 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 15 poz. 120 z 1991 r.),
z pón. zm., który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszych planów (za³¹czniki graficzne nr 1  11).
§6
Uchyla siê uchwa³y Nr XLII/307/2002 Rady Gminy w
Karsinie z dnia 30 sierpnia2002 r. i Nr III/25/2002 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin fragmentów wsi: Karsin, Wdzydze Tucholskie, Wiele, Przytarnia, Miedzno, Bak i Borsk.
§7
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Karsin,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zain-

Okrelenie pojazdu w zale¿noci
od dopuszczalnej masy ca³kowitej
lub rodzaju pojazdu
1
Rower, motorower
Motocykl

835
UCHWA£A Nr V/23/03
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 130a ust. 5 i 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pón. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za usuniêcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie w przypadkach okrelonych w art. 130a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pón. zm.) w wysokoci
okrelonej w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gdañskiego
C. Bieniasz-Krzywiec
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/23/03
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 21 lutego 2003 r.

Wysokoæ op³at w z³otych*
Op³ata za usuniêcie pojazdu
Sta³a zrycza³towana
Op³ata za transport pojazdu
op³ata za usuniêcie
od miejsca usuniêcia do parkingu
z drogi pojazdu
za ka¿dy rozpoczêty km
2
3
20,00
2,00
30,00
2,00

Op³ata za ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê
parkowania
4
2,00
3,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Pojazd do 2,5 t dmc

80,00

3,00

5,00

Pojazd powy¿ej 2,5 do 3,5 t dmc
Pojazd powy¿ej 3,5 do 7,5 t dmc
Pojazd powy¿ej 7,5 t dmc

90,00
150,00
250,00

4,00
8,00
10,00

10,00
25,00
25,00

Op³atê za usuniêcie pojazdu z drogi wymienion¹ w kolumnie 2 podwy¿sza siê o 50% w dni wi¹teczne i w godzinach
nocnych (od godziny 22 do 6 rano).
* Op³aty nie zawieraj¹ podatku VAT.
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UCHWA£A Nr V/25/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzience.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 22 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718)
Rada Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Statut Gminy Studzienice.
2. Statut Gminy Studzienice stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Gminy Studzienice uchwalony Uchwa³¹ Nr V/8/96 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 marca
1996 r. z póniejszymi zmianami, którego tekst zosta³ og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego z 1996 r. Nr 16, poz. 58.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Studzienice.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/25/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 6 marca 2003 r.
STATUT GMINY STUDZIENICE
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Studzienice,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Studzienice, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Studzienice,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Studzienice,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Studzienice oraz korzystania z
nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Studzienice,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Studzienice,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Studzienice,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Studzienice,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Studzienice,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Studzienice.
Rozdzia³ II. Gmina
§

3

1. Gmina Studzienice jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Bytowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 176,5 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapka w skali
1:40.000 stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, i osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji  inne jednostki pomocnicze.
4. W sk³ad gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Studzienice,
2) Ugoszcz,
3) Pó³czno,
4) Przewóz,
5) Sominy,
6) Skwierawy,
7) Os³awa D¹browa,
8) Czarna D¹browa,
9) £¹kie,
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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10) Rabacino,
11) K³¹czno.
5. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Do jednostek pozostaj¹cych w strukturze organizacyjnej nale¿¹:
1) Orodek Kultury Gminy Studzience,
2) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Studzienicach,
3) Szko³a Podstawowa Pó³czno,
4) Szko³a Podstawowa Studzienice,
5) Szko³a Podstawowa Ugoszcz,
6) Gimnazjum Nr 1 w Studzienicach
7) Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Owiaty i Kultury Gminy Studzienice.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Studzienice.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§7
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) z inicjatyw¹ utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mo¿e wyst¹piæ 1/
3 sta³ych, uprawnionych do g³osowania mieszkañców obszaru, który jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 10

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 11
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Wójt Gminy i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹
Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 12
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Kultury, Owiaty, Sportu i Turystyki
3) Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Gminy.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
Przy wyborze Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów
i zg³oszono wiêcej ni¿ jednego kandydata, to w kolejnych turach g³osowania skrela siê z listy kandydatów
tego kandydata, który otrzyma³ najmniejsz¹ liczbê g³osów.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie bud¿etu Gminy.
§ 14
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 15
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
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Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§ 16
Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹czne organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.
§ 17
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 19
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 20
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 21
1. Rada odbywa sesje zwyczajne wg. harmonogramu nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 22
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych pisemnie najpóniej na 4 dni przed terminem obrad, za pomoc¹ listów
lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
7 dni przed sesj¹.
§ 23
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 24
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 25
1. Sesje Rady Gminy s¹ jawne.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach.
§ 26
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak¿e
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu.
2. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 27
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 28
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 29
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Gminy Studzienice.
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2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 30
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 31
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) stwierdzenie quorum, a w razie jego braku wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia,
2) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) zapytania radnych,
6) odpowiedzi na zapytania zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
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2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 37

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 3 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego zastêpca.

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.

§ 33

§ 38

§ 32

1. Zapytania s¹ kierowane do Wójta.
§ 34
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
4. Odpowied na zapytanie jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego zapytanie.
5. Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalaj¹c¹, radny mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
§ 35
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. W przypadku braku jednomylnego stanowiska wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu minimum jednego g³osu za
i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 39
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 40
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
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§ 41

§ 46

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Studzienice.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 42
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 43
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia
protoko³u o którym mowa w § 31 pkt 2.
§ 44
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 45
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i ewentualnym przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e zdecydowaæ o przyjêciu protokó³u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.

§ 47
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy.
2. Pracownik o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach obs³ugi Rady Gminy Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 48
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 20 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 20 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 49
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹ wystêpowaæ: komisje, co najmniej 1/4 radnych, Wójt, Kluby Radnych oraz co najmniej 5% mieszkañców gminy
umieszczonych w rejestrze wyborców gminy Studzienice.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 50
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 51
1. Je¿eli przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
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1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

daje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§ 53

§ 58

§ 52

1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 54
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 55
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 56
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach wskazanych przez ustawê.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 57
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej pod-

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 63 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 59
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 60
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
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lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 61
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.
§ 62
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 63
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje wypracowuj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 64
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 65

§ 69
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców 
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
§ 70
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 71
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 72
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

8. Wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego

§ 66

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

1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 67
Opinie i wnioski komisji podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 68
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.

§ 73

§ 74
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
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Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1 po uprzednim zatwierdzeniu przez Radê.

§ 75

§ 82

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz
pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wybierany jest
przez jej cz³onków.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5
dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 2 dni roboczych.

§ 76

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
§ 77
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
3. Cz³onek Komisji Rewizyjnej który zosta³ wy³¹czony z
udzia³u w pracy komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie
od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 3 dni od
daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 78
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 79
Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê oraz wy³¹cznie na zlecenie Rady.
§ 80
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 81
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-

§ 83

§ 84
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 85
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 86

§ 90

1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika nadrzêdnej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 87

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 88
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
Cz³onkom Komisji Rewizyjnej przeprowadzaj¹cym kontrolê przys³uguje za ka¿dy dzieñ kontroli dieta w wysokoci okrelonej uchwa³¹ Rady Gminy za udzia³ w sesjach
i posiedzeniach komisji sta³ych Rady Gminy.
4. Protoko³y kontroli
§ 89
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 91

§ 92
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 93.
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i proponowany wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 94
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie na pierwszej sesji
danego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹ opinii
i wniosków,
4) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 95
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 8 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 100

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 101
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 102

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

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

§ 97

§ 103

§ 96

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 98
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 104
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 105
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 106
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 107
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 108
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Wójta
§ 109
1. Wójt jest organem wykonawczym gminy, wykonuj¹cym uchwa³y Rady i zadania okrelone przepisami prawa i niniejszego Statutu.
2. Tryb wyboru i odwo³ania Wójta okrela ustawa o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta.
3. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy nadawany
przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
5. Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.
6. Komisje mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 110
Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) opracowanie i przedstawienie 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) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
5) ustalenie planu wykonania bud¿etu, informowanie
mieszkañców gminy 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 wst¹pieniu 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 ustaw i porozumieñ zawartych przez gminê o ile z
przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla
innego organu gminy.
§ 111
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
§ 112
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 109  § 111 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

Rozdzia³ IX. Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta Gminy
§ 113
Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
§ 114
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 115
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady (innej komórce Urzêdu Gminy
zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady), w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ przez Sekretarza Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w powszechnych zbiorach danych.
§ 116
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 114 i 115 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 117
Uprawnienia okrelone w § 114 i 115 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice.
Rozdzia³ X. Pracownicy samorz¹dowi
§ 118
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym z wyboru jest Wójt.
2. W imieniu Rady Gminy, jej Przewodnicz¹cy nawi¹zuje
z Wójtem stosunek pracy z chwil¹ wyboru. Rada Gminy ustala wysokoæ wynagrodzenia Wójta.
3. Przewodnicz¹cy Rady dokonuje wobec Wójta Gminy
wszelkich czynnoci z zakresu prawa pracy z wy³¹czeniem mo¿liwoci ustalenia jego wynagrodzenia.
§ 119
1. Pracownikami samorz¹dowymi, z którymi nawi¹zany
jest stosunek pracy w formie powo³ania s¹ Sekretarz
i Skarbnik Gminy.
2. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy na podstawie
powo³ania jest uchwa³a Rady Gminy podejmowana na
wniosek Wójta Gminy.
§ 120
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnianymi na podstawie umowy o pracê s¹ osoby zajmuj¹ce inne stanowiska ni¿ okrelone w § 118 i 119.
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2. Do dokonania czynnoci z zakresu stosunku pracy z
osobami wymienionymi w § 119 i 120 Statutu w³aciwy jest Wójt Gminy jako Kierownik Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe
§ 121
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym
i ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
§ 122
1. Zmiana Statutu nastêpuje w formie przewidzianej dla
jego przyjêcia.
2. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego,
w tym Statutu Gminy, okrela ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).

837
UCHWA£A Nr VI/84/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od posiadania psów w Gminie Stê¿yca
i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 84, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1686/
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 5 uchwa³y Nr II/8/2002 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 13
grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od posiadania psów w Gminie Stê¿yca i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 94, poz. 2477) otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê z podatku trzy pierwsze psy w ka¿dym
gospodarstwie domowym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

838
Sygn. akt II SA/Gd 1061/00
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 kwietnia 2003 r.
Naczelny S¹d Administracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodnicz¹cy: Sêdzia NSA Jacek Hyla
Sêdziowie: NSA Krzysztof Zió³kowski
SO (del.) Arkadiusz Despot-M³adanowicz
Protokolant: Wanda Klik
po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2003 r. sprawy ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwa³ê Rady Gminy Luzino z dnia 18 lutego 2000 r. Nr XIV/112/2000 w przedmiocie zmiany statutu gminy stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onej uchwa³y w czêci obejmuj¹cej przepis § 1 ust. 1
b.
Na oryginale w³aciwe podpisy
Za zgodnoæ
podpis nieczytelny
Sekretarz S¹du

839
Sygn. akt II SA/Gd 3169/00
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 kwietnia 2003 r.
Naczelny S¹d Administracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodnicz¹cy: Sêdzia NSA Jacek Hyla
Sêdziowie: NSA Krzysztof Zió³kowski (spr.)
SO (del.) Arkadiusz Despot-M³adanowicz
Protokolant: Wanda Klik
po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2003 r. przy udziale
Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdañsku Marii ciga³y sprawy ze skargi Dariusza W. na uchwa³y: Rady Miasta Sopotu z dnia 1 kwietnia 1993 r. Nr XXXIX/376/93 i z
dnia 14 maja 1998 r. Nr XXXIX/469/98 w przedmiocie ustalenia op³at za wjazd i parkowanie w strefach ograniczonego ruchu i strefach uporz¹dkowanego parkowania oraz
uchwa³ê Zarz¹du Miasta Sopotu z dnia 9 czerwca 1993 r.
Nr 175/26/93 w przedmiocie regulaminu pobierania op³at
i wydawania identyfikatorów w strefach ograniczonego
ruchu stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onych uchwa³, oraz
zas¹dza od Gminy Miasta Sopotu na rzecz skar¿¹cego 30
(trzydzieci) z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Na oryginale w³aciwe podpisy
Za zgodnoæ
podpis nieczytelny
Sekretarz S¹du
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840

842

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/1424-C/1154/4/2001/2003/I/AP
z dnia 3 kwietnia 2003 r.

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

Na wniosek KOMFORT OFFICE Sp. z o.o. z siedzib¹
w Gdyni z dnia 14 marca 2003 r. (data wp³ywu 19 marca
2003 r.) na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.),
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U.
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 3 kwietnia 2003 r.
Nr OGD-820/1424-C/1154/4/2001/2003/I/AP swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 12 listopada 2001 r. Nr OGD-820/
1424-C/9/2001/I/JK, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej w/w decyzj¹, do dnia 30 czerwca 2003 r. Pozwoli
to na dalsze stosowanie cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a do czasu zatwierdzenia
i wprowadzenia do rozliczeñ z odbiorcami drugiej taryfy
dla ciep³a, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej, w zwi¹zku
z rozszerzeniem zakresu dzia³alnoci gospodarczej, Przedsiêbiorstwo opracowuje wniosek o uzyskanie koncesji na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz wniosek o zatwierdzenie drugiej taryfy dla ciep³a, uwzglêdniaj¹cy faktyczny zakres prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 3 kwietnia 2003 r.

841
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
rozstrzygaj¹cych spory, o których mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.)
dotycz¹cych przedsiêbiorstw ciep³owniczych
W pierwszym kwartale 2003 r. uprawomocni³a siê jedna decyzja Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
5 lutego 2003 r. umarzaj¹ca postêpowanie administracyjne w sprawie rozstrzygniêcia sporu dotycz¹cego odmowy zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a przez VT-ENERGO
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ w Sztutowie.
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnieñ do
ustalania wysokoci cen i op³at za korzystanie z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271) w zwi¹zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. Nr 9 poz. 43 z pón. zm.) Rada Gminy Somonino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Powierza siê Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania
wysokoci cen i op³at za korzystanie z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr 183/XXI/2000 Rada Gminy Somonino z dnia 29 wrzenia 2000 r. w sprawie powierzania Zarz¹dowi Gminy uprawnieñ do ustalania wysokoci
cen i op³at za korzystanie z gminnych obiektów i urz¹dzeñ
u¿ytecznoci publicznej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

843
UCHWA£A Nr III/12/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i g ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) art. 13 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74
poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130
poz. 111) w zwi¹zku z art. 140 k.c. Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do nabywania nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych na rzecz Gminy od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji przez
Gminê ustawowo okrelonych jej zadañ w³asnych s³u¿¹cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.
§2
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zbywania nieruchomo-
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ci zabudowanych i niezabudowanych stanowi¹cych
mienie komunalne w formie sprzeda¿y, oddawania w u¿ytkowanie wieczyste gruntu, wnoszenie jako wk³adu niepieniê¿nego na pokrycie udzia³ów w kapitale zak³adowym
(akcyjnym) spó³ek, których wy³¹cznym przedmiotem dzia³alnoci jest wykonywanie zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii so³tysa i Rady So³eckiej i zobowi¹zuje siê do z³o¿enia sprawozdania z jego wykonania, po up³ywie ka¿dego
roku kalendarzowego.
§3
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do obci¹¿ania gminnych
nieruchomoci gruntowych w zakresie niezbêdnych potrzeb ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. u¿ytkowaniem, s³u¿ebnoci¹ i hipotek¹.
§4
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata tych nieruchomoci
gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i planowan¹ dzia³alnoci¹ s¹ dla niej zbêdne na czas okrelony
w umowie.
§5
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zamiany nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych pomiêdzy osobami prawnymi i fizycznymi a Gmin¹.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do bezwzglêdnego przestrzegania obowi¹zuj¹cych form prawnych (akt notarial-
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ny dot. § 1,2, i 3 lub zwyk³a forma pisemna § 4 (przy zawieraniu wszelkich aktów prawnych zwi¹zanych z dokonywaniem czynnoci, o których mowa w § 1  4 oraz przestrzegania zasad wyceny gruntów okrelonych przepisami szczegó³owymi.
§7
W przypadku braku pozytywnej opinii so³tysa i Rady
So³eckiej w sprawie dotycz¹cej zbycia nieruchomoci
Wójt Gminy przedstawia sprawê Radzie Gminy na najbli¿szej sesji, celem rozstrzygniêcia.
§8
Sprawa jest przedstawiana równie¿ na sesji Rady Gminy w przypadku gdy Wójt dojdzie do przekonania, ¿e z
uwagi na wagê lub zawi³oæ sprawy nale¿y j¹ przedstawiæ do rozstrzygniêcia przez Radê Gminy.
§9
Traci moc Uchwa³a Nr 18/IV/94 Rady Gminy Somonino z dnia 6 padziernika 1994 r. w sprawie okrelania zasad nabycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata, zmienionej Uchwa³¹ Nr 141/XXIX/97 Rady Gminy
Somonino z dnia 30 stycznia 1997 r. oraz Uchwa³¹ Nr 95/
IX/99 Rady Gminy Somonino z dnia 21 maja 1999 r.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski
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