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UCHWA£A Nr XLIII/739/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 czerwca 2002 r.

UCHWA£A Nr IV/87/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowy wiat (obrêb geodezyjny Barniewice).

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXIII/463/2001 Rady
Miejskiej w ¯ukowie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadañ zleconych zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r.) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê ulicy po³o¿onej we wsi Nowy wiat
(obrêb geodezyjny Barniewice) dzia³ki nr 967, nr 319/39,
nr 319/28, 1112, nr 320  Nad Jaziorem.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
*) Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, zm.
Dz. U. z 2002 Nr 62, poz. 558, zm. Dz. U. z 2002 Nr 113,
poz. 984) oraz art. 118 w zwi¹zku z art. 71 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 485,
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zm.
Dz. U. 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, Nr zm. Dz. U z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102,
poz. 1116, Nr 145, poz. 1623, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 41, poz. 363, Nr 74, poz. 676, Nr 156,
poz. 1300, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 857, 858, 859
§1

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
Dotacje przyznawane s¹ przez Burmistrza Gminy ¯ukowo po uprzednim otrzymaniu pozytywnej opinii
wydanej przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ¯ukowie.
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
Burmistrz Gminy postanawia o przyznaniu dotacji w
ramach rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie gminy.
3) w § 5 ust. 1 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami Burmistrz Gminy,
4) w § 5 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
rodki przekazywane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie umów,
4) w § 9 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
Burmistrz Gminy,
5) w § 10 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
Burmistrz Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) w § 5 ust. 1 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami Burmistrz Gminy,
4) w § 9 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
Burmistrz Gminy,
5) w § 10 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
Burmistrz Gminy.
§2
Pozosta³e paragrafy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

§2
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Pozosta³e paragrafy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

858
UCHWA£A Nr IV/88/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXIX/589/2002 Rady
Miejskiej w ¯ukowie z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania
oraz kontroli wykonania zadañ zleconych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, zm.
Dz. U. z 2002 Nr 62, poz. 558, zm. Dz. U. z 2002 Nr 113,
poz. 984) oraz art. 118 w zwi¹zku z art. 71 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 485,
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zm.
Dz. U. 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, Nr zm. Dz. U z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102,
poz. 1116, Nr 145, poz. 1623, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 41, poz. 363, Nr 74, poz. 676, Nr 156,
poz. 1300, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1) w § 3 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
Burmistrz Gminy,
2) w § 4 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
Burmistrz Gminy,

w sprawie ustalenia op³at za us³ugi przewozowe osób
na terenie Gminy ¯ukowo rodkami komunikacji zbiorowej w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 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,
art. 34 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r.Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 zm. 2002 r. Nr 125
poz. 1371, Nr 113 poz. 984, 130 poz. 1112, art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 zm. 1997 Nr 121
poz. 770, z 1997 Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 106 poz. 668,
z 2002 r. Nr 113 poz. 984 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ ceny biletów Komunikacji Miejskiej obs³uguj¹cej teren Gminy ¯ukowo  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 bêd¹cym taryf¹ dla Gminy ¯ukowo.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/564/2001 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 5 grudnia 2001 r.
§3
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i og³oszeniu w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 859, 860, 861
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Taryfy dla gminy ¯ukowo
Ceny biletów jednorazowych
Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej
z przekroczeniem granic administracyjnych miast
Normalny
Ulgowy
3,00 z³
1,50 z³

Przejazdy w granicach ¯ukowa

Rodzaj linii
Zwyk³a
Popieszna,
specjalna i nocna

normalny
1,60 z³

ulgowy
80 gr

2,00 z³

1,00 z³

Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê w
wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym
rodzaju linii.

3,50 z³

1,75 z³

Na liniach specjalnych obopwi¹zuj¹ wy³¹cznie bilety jednorazowe.

Cena biletów okresowych

Rodzaj linii
Zwyk³e, popieszne
i nocne w granicach
gminy ¯ukowo

Bilet miesiêczny imienny
Wa¿ny od poniedzia³ku do pi¹tku
Wa¿ny codziennie
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
42 z³

21 z³

Na liniach popiesznych i nocnych nie dopuszcza siê dop³at do biletów okresowych wa¿nych na liniach zwyk³ych
na danym obszarze.
Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilet jednorazowy. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego wa¿nego na obszarze jednego miasta (gminy),
po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje bilet jednorazowy w cenie w³aciwej dla nastêpnego miasta (gminy).
Op³aty dodatkowe
1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 100
z³.
2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie zwierz¹t i rzeczy
wy³¹czonych z przewozu rodkami transportu komunikacji zbiorowej 40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportu komunikacji zbiorowej 300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu
7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.
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50 z³

25 z³

Bilet na okaziciela
Wa¿ny codziennie
przez miesi¹c
Przez dekadê
61 z³

23 z³

poz. 558, Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê ulicy po³o¿onej we wsi Banino,oznaczonej geodezyjnie nr 114/57 (czêæ)  ul. JAMINOWA.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ i stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

861
UCHWA£A Nr IV/85/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie ¯ukowo
na rok 2003.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Banino.

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z dnia
26 padziernika 1982 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, zm. Dz. U. z 2001 r.
Nr 128, poz. 1401) w zwi¹zku art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

*) Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.

UCHWA£A Nr III/23/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
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Poz. 861

poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 62, poz. 558, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Gminie ¯ukowo na rok 2003,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/590/2002 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie ¯ukowo na rok 2002.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/85/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI
Maj¹c na wzglêdzie wagê problemu i zagro¿enia zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu ustala siê na rok 2003
nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ zmierzaj¹cy do poprawy sytuacji w tym zakresie:
1. Kontynuowanie dzia³alnoci Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
 realizowanie zadañ GKRPA zgodnie z regulaminem nadanym jej przez Burmistrza Gminy,
 wspó³praca z innymi Komisjami na terenie Powiatu Kartuskiego i Pe³nomocnikami ds. Profilaktyki
oraz Urzêdem Marsza³kowskim i Pe³nomocnikiem
Wojewody,
 podnoszenie kwalifikacji cz³onków GKRPA.
2. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y:
 budowanie akceptacji spo³ecznej dla postaw proabstynenckich i trzewociowych,  akcje plakatowe, ulotki ca³y rok,
 organizowanie szkoleñ dla nauczycieli,
 zapewnienie szko³om odpowiedniej literatury do
prowadzenie zajêæ z zakresu profilaktyki na terenie szko³y,
 d¹¿enie do powo³ywania i utrzymania na terenie
Gminy Klubów Profilaktyki rodowiskowej i alternetywnych form spêdzania wolnego czasu przy
wspó³udziale m³odzie¿y i innych organizacji,
 utworzenie nowej wietlicy dla dzieci w Przyjani,
 zakup sprzêtu do Klubów celem alternatywnego
spêdzania czasu bez alkoholu przez m³odzie¿,
 cykl przedstawieñ teatralnych dotycz¹cych zagro¿eñ spo³ecznych i uzale¿nieniem dla uczniów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szkó³, które przedstawi³y GKRPA szkolny program
profilaktyki,
 poszukiwanie alternatywnych miejsc spêdzania wolnego czasu dla dzieci i m³odzie¿y oraz finansowanie
niektórych z tym zwi¹zanych zadañ zaakceptowanych przez GKRPA,
 finansowanie szkoleñ dla sprzedawców odnonie
sprzeda¿y alkoholu,
 organizowanie profilaktycznych koncertów muzycznych,
 organizacja programu: WAKACJE BEZ ZAGRO¯EÑ,
 terapia dla m³odzie¿y.
3. Zwiêkszanie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie poprzez:
 finansowanie zajêæ terapeutycznych dla pacjentów
uzale¿nionych od alkoholu,
 finansowanie zajêæ w programie ponad podstawowym dla osób uzale¿nionych,
 finansowanie bieg³ego diagnozuj¹cego klientów w
umówione dni w Orodku Terapeutycznym w ¯ukowie,
 finansowanie terapii pog³êbionej,
 dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla pracowników lecznictwa odwykowego, w celu
podniesienia kwalifikacji,
 uzupe³nienie wyposa¿enia w pomoce i sprzêty niezbêdne dla prowadzenia zajêæ terapeutycznych,
 terapia indywidualna i grupowa dla niepe³noletniej
m³odzie¿y na wniosek szko³y lub rodziców,
 pokrywanie kosztów kierowania osób uzale¿nionych
na badania psychologiczne i wystêpowanie do s¹du
z wnioskiem o przymusowe leczenie,
 wstêpne motywowanie do terapii,
 zwrot kosztów przejazdu na terapie dla osób bezrobotnych i w trudnej sytuacji materialnej powiadczonej przez GOPS po okazaniu biletu przejazdu i powiadczenia z piecz¹tka orodka leczenia z dat¹ zgadzaj¹ca siê z biletem przejazdu,
 wynagrodzenie dla cz³onków GKRPA.
Ustala siê wynagrodzenie dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ¯ukowie (GKRPA).
I. Ustala siê zrycza³towane wynagrodzenie miesiêczne okrelone procentowo w stosunku do obowi¹zuj¹cej w dniu wyp³aty wysokoci najni¿szego wynagrodzenia dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania problemów alkoholowych w ¯ukowie  z
uwzglêdnieniem pe³nionych funkcji w Komisji.
a) dla Przewodnicz¹cego Komisji  15%,
b) dla Sekretarza Komisji  65%,
c) dla pozosta³ych cz³onków  15%.
II. Cz³onek Komisji traci prawo do czêci wynagrodzenia za ka¿d¹ nieobecnoæ na posiedzeniu Komisji.
III.Wysokoæ potr¹ceñ, o których mowa w pkt 2 wynosi 50% kwoty wynagrodzenia ustalonego wed³ug
zasad okrelonych w pkt 1.
IV.Potwierdzenia obecnoci na posiedzeniu Komisji jest
podpis z³o¿ony przez cz³onka Komisji na licie obecnoci potwierdzony przez Przewodnicz¹cego Komisji.
V. Zrycza³towane wynagrodzenie miesiêczne p³atne
jest do 5 dnia nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c po-
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przedni. Listy wyp³at wynagrodzenia sporz¹dza Sekretarz Komisji i przekazuje do Referatu Finansowego celem dokonania wp³aty.
4. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie poprzez.:
 finansowanie dzia³alnoci N ZOZ w ¯ukowie (wg
uprzednich umów dla ofiar przemocy domowej (doros³ych i dzieci),
 kontynuacja i prowadzenie grupy terapeutycznej dla
ofiar przemocy domowej i wspó³uzale¿nionych,
 edukacja publiczna (przewodniki, ulotki, poradniki,
broszury),
 podejmowanie dzia³añ zachêcaj¹cych uczestników
terapii do powo³ywania grup wsparcia, zabezpieczenie bezp³atnego lokalu i telefony,
 prowadzenie lub dofinansowanie na terenie Gminy
wietlic socjoterapeutycznych (opiekuñczo  wychowawczych wsparcia dziennego) i zatrudnianie wychowawców i socjoterapeutów do prowadzenia zajêæ,
 organizowanie obozu terapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym,
 wspó³dzia³anie z policj¹, pracownikami socjalnymi
GOPS, nauczycielami (szko³ami) pracownikami s³u¿by zdrowia, parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami i s³u¿bami w celu udzielania profesjonalnej pomocy rodzinie,
 finansowanie terapii pog³êbionej dla osób wspó³uzale¿nionych,
 zwrot kosztów przejazdów na terapiê dla wspó³uzale¿nionych bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej.
5. Ustalenie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami, a tak¿e:
 monitorowanie ewentualnych spraw s¹dowych odnonie nielegalnej reklamy,
 sprawdzenie regularnoci op³aty do Urzêdu Gminy
za zezwolenie za sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
I. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych sk³ada siê w Urzêdzie Gminy ¯ukowo.
2. Podmiot ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych mo¿e odbyæ nieodp³atne
szkolenie z zakresu podstawowych wiadomoci dotycz¹cych profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych prowadzonego na zlecenie GKRPA.
Szkolenie to mo¿e byæ przeprowadzone w czasie
dwóch tygodni od z³o¿enia wniosku. Datê szkolenia
zainteresowany ustala z Przewodnicz¹cym GKRPA.
Koszty dojazdu pokrywa podmiot ubiegaj¹cy siê o
zezwolenie. Szkolenie przeprowadzane jest na terenie Urzêdu Gminy. Osoby przeszkolone otrzymuj¹
powiadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych winien byæ
estetyczny i zapewniaæ mo¿liwie wysoki standard
obs³ugi klienta.
4. Wniosek powinien zawieraæ dane wynikaj¹ce z ustawy.
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5. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty zgodnie z
wymogami ustawowymi.
6. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy Referatu Budownictwa UG ¯ukowo z GKRPA przeprowadzaj¹ wizjê we wspomnianym miejscu sprzeda¿y, pod k¹tem zgodnoci usytuowania punktu i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych przez Radê Miejsk¹ i sporz¹dzony jest protokó³ z wizji, podpisany przez uczestników wizji. Protokó³ przekazywany jest Przewodnicz¹cemu GKRPA.
7. Zebrany materia³ po zaopiniowaniu i powiadczeniu przez:
 Radê so³eck¹ lub Osiedla,
 Ref. Budownictwa UG,
 GKRPA w ¯ukowie.
Przekazywany jest Burmistrzowi Gminy.
8. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê na okres 2 lat za zezwolenie na
sprzeda¿ tych¿e napojów w miejscu sprzeda¿y
wydaje siê na okres 4 lat.
9. W zezwoleniu wpisuje siê dane zgodnie z ustaw¹.
10. Druk zezwolenia powinien zostaæ umieszczony w
miejscu sprzeda¿y napojów alkoholowych i dostêpny w sytuacji kontroli.
II. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki cofania zezwoleñ
1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych jest
cofane w przypadkach okrelonych w Ustawie z dnia
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
2. Postêpowanie w sprawie cofniêcia zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych wszczyna siê na
podstawie ni¿ej wymienionych dokumentów:
 informacj¹ Policji o naruszeniu Ustawy o wychowaniu w trzewoci,
 protoko³em (orzeczeniem) w³aciwego organu
kontroli pañstwowej,
 zeznaniem co najmniej 2 wiadków z³o¿onym w
postêpowaniu administracyjnym,
 wniosek pisemny rodziców lub opiekunów prawnych dzieci albo m³odzie¿y, którym sprzedano alkohol,
 protokó³ kontroli GKRPA lub upowa¿nionego
cz³onka Komisji.
3. W postêpowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwoleñ nale¿y uwzglêdniæ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) udokumentowanie przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 10 pkt 1  7 Ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
4. Przed wydaniem decyzji o cofniecie zezwolenia w
przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 17 Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zasiêga siê opinii GKRPA.
5. Zezwolenie mo¿e byæ cofniête, gdy w obrêbie lokalu lub najbli¿szej okolicy nast¹pi³o co najmniej dwukrotne, w ci¹gu jednego roku kalendarzowego, naruszenie porz¹dku publicznego spowodowanego
opuszczaniem lokalu przez osoby w stanie upojenia
alkoholowego które zak³óca³y porz¹dek publiczny.Taki wniosek kieruje Policja do GKRPA w ¯ukowie.
III.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kontroli punktów sprzeda¿y alkoholu do spo¿ycia na miejscu i poza miejscem.
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1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y.
2. Kontrole prowadz¹:
a) upowa¿niony przez Burmistrza Gminy ¯ukowo
pracownik Urzêdu Gminy w obecnoci cz³onka
GKRPA,
b) Cz³onkowie GKRPA, którzy otrzymali czasowe
upowa¿nienie do kontroli na wniosek Przewodnicz¹cego GKRPA skierowany do Burmistrza,
c) Pañstwowe organy kontroli  na podstawie przepisów szczególnych.
3. Zakres kontroli obejmuje:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunków Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w Uchwale
Rady Miejskiej.
4. Ka¿dy podmiot maj¹cy zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y podlega kontroli co najmniej dwa razy w roku.
5. Pierwsza kontrola powinna dokonaæ siê w miesi¹cu lutym, druga za nie póniej jak do koñca listopada. W miejscach wobec których nastêpuje naruszenie porz¹dku publicznego lub na probê zainteresowanych kontrole powinny odbywaæ siê
czêciej.
6. Kontrola odbywa siê w godzinach otwarcia sklepu.
7. Kontrola mo¿e odbyæ siê bez obecnoci w³aciciela lub kierownika Wymagana jest jednak obecnoæ
innej osoby przez niego zatrudnionej.
8. Osoby upowa¿nione do kontroli przystêpuj¹c do
niej po okazaniu swych upowa¿nieñ. Do protoko³u
maj¹ prawo wpisaæ stan zasta³y przed wylegitymowaniem siê.
9. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez
w³aciciela lub osobê przez niego zatrudnion¹ oraz
wiadków naruszenia Ustawy lub Uchwa³y, gdy wyra¿aj¹ na to zgodê. W sytuacji odmowy podpisu
nale¿y odnotowaæ to w protokole z uwzglêdnieniem
motywu.
10. Ustala siê wzór protoko³u kontroli stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do Programu*.
11. Ustala siê wzór zezwolenia na kontrolê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy ¯ukowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do programu*.
6. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych;
Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie na podstawie odrêbnej uchwa³y z uwzglêdnieniem ustawy o
finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych:
 dofinansowanie (w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy) dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych realizu-

*) Za³¹czników Nr 2 i 3 nie publikuje siê.
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j¹cych zadania zwi¹zane z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych,
 dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci
i m³odzie¿y uczestnicz¹cych z zajêciach wietlic socjoterapeutycznych i Klubów Profilaktyki rodowiskowej,
 dofinansowanie prowadzenie wyznaczonych przez
GKRPA wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci
i m³odzie¿y,
 dotacja na realizacjê przez AA i Al  Anon w ¯ukowie imprez trzewociowych,
 zorganizowanie, na wniosek zainteresowanych, dostêpu do szkoleñ przedstawicieli ró¿nych zawodów
stykaj¹cych siê w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym i cz³onkami ich rodzin,
 d¹¿enie do utworzenie lokalnej koalicji trzewociowej tj. forum grupuj¹cego profesjonalistów, osoby
wp³ywowe, zainteresowane problematyk¹ polityki
wobec alkoholu a tak¿e entuzjastów:  np. abstynentów, trzewych alkoholików, cz³onków ich rodzin.
7. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 13' i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego:
 kontrola punktów sprzeda¿y alkoholu,
 szkolenie dla sprzedawców i w³acicieli w zakresie
przestrzegania Ustawy i lokalnej Uchwa³y dotycz¹cej wychowania w trzewoci.
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UCHWA£A Nr IV/86/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z dnia 26
padziernika 1982 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, zm. Dz. U. z 2001 r.
Nr 128, poz. 1401) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci: 120.
2. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y w iloci: 50.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki sprzeda¿y i zasady usytuowania na terenie Gminy (miasta) ¯ukowo miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
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3.

4.

5.
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 na terenie dzia³ek rekreacyjnych,
 na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych z
wy³¹czeniem pozwoleñ jednorazowych,
 na terenie po³o¿onym licz¹c w linii prostej minimum
50 metrów od k¹pielisk, jezior, targowisk.
Wprowadza siê wymagan¹ odleg³oæ od punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych do tzw. Obiektów
chronionych, wyra¿on¹ w iloci minimum 50 metrów
 mierzon¹ po ci¹gach komunikacyjnych, najkrótsz¹
drog¹ dojcia od najbli¿szego wejcia na teren ogrodzonej posesji obiektu chronionego do wejcia do
punktu sprzeda¿y napojóu nlkoholowych.
Za obiekt chroniony przyjmuje siê: przedszkole, ¿³obki, wszystkie typy szkó³, miejsca kultu religijnego (kocio³y, kaplice, cmentarze, krzy¿e itp.), placówki prowadz¹ce zajêcia dydaktyczno  wychowawcze pozalekcyjne z dzieæmi i m³odzie¿¹ do 18 lat.
Sprzeda¿ podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% oraz piwa mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na otwartej przestrzeni tylko za zezwoleniem jednorazowym.
Wprowadza siê zakaz spo¿ywania alkoholu w sklepach
i w ich obrêbie. Przez obrêb sklepu rozumie siê teren
dzia³ki na której zlokalizowany jest punkt sprzeda¿y. Do
przestrzegania tego zakazu zobowi¹zany jest w³aciciel podmiotu gospodarczego, sprzedawca i klienci
sklepu. W³aciciel i sprzedawca powinni informowaæ
klientów o zakazie. W sytuacji naruszenia zakazu grzywnê otrzymuje klient za gdyby sprzedawca nie zwróci³by uwagi w sklepie lub w jego obrêbie klientowi, karê
grzywny otrzymuje w³aciciel. Udokumentowanie dwukrotne w ci¹gu roku, niniejszego zakazu powoduje utratê zezwolenia przez podmiot. Podmiot gospodarczy
maj¹cy problemy z klientami ³ami¹cymi owy zakaz
mo¿e pisemnie prosiæ o pomoc Urz¹d Gminy. Zasady
udzielania pomocy okreli regulamin wydany przez
Burmistrza Gminy ¯ukowo.
Wprowadza siê zakaz picia alkoholu na cmentarzach.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/74/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 229/4, 229/7 do
229/9 po³o¿onych we wsi ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109

poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 229/4, 229/7
do 229/9 po³o¿one we wsi ¯ukowo, gm. ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami od 1 do 4) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
3,4.ZTT  rezerwa terenu dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Szczegó³owy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Wsi ¯ukowo, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92 z dnia
11 czerwca 1992 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/74/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/17
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 229/4, 229/7 do 229/9
Powierzchnia: 0,61 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
3,4.ZTT  rezerwa terenu dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: dwuspadowe, pokrycie dachówk¹, kalenice równoleg³e do osi dróg, dachy z okapami wysuniêtymi
poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 5 m,
9 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 3.ZTT, 4.ZTT
 nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna od 5 m do
18 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.MNe/U
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tym-
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czasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Ma³kowo  Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 3.ZTT  2 m, 4.ZTT zmienna od 2 m do
9m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe/U, 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych z zakresu: a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do
100 m2 powierzchni u¿ytkowej), b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych), c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej) z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów,
zak³adów stolarskich i lusarskich, d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200 m2
pow. u¿ytkowej), e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc noclegowych).
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Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci:
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych  dotyczy to w szczególnoci
podmok³ego obszaru dzia³ki nr 229/9. W przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na
istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub
prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe/U)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia oraz warunki hydrogeologiczne
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 280 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 lokalizacja zabudowy na dzia³ce nr 229/9 powinna byæ
poprzedzona szczegó³ow¹ analiz¹ hydrogeologiczn¹
okrelaj¹c¹ mo¿liwoci posadowienia
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek

864
UCHWA£A Nr III/75/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 365/21, 725/4
po³o¿onych w miecie ¯ukowo oraz dzia³ki nr 724/6 po³o¿onej we wsi ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 365/21, 725/4
po³o¿one w miecie ¯ukowo, oraz dzia³kê nr 724/6 we
wsi ¯ukowo, gm. ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 23 tereny (oznaczone symbolami od 1 do 23) wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg

klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,14,15.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej
16.MNe/UR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug rzemielniczych
12.UR,UH/MNe  tereny us³ug rzemios³a i handlu z funkcj¹ mieszkaniow¹
4,17.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych
5,18.EEt  tereny stacji transformatorowych
6.PS  tereny przepompowni cieków
8,13,19.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
9,20.KD  drogi dojazdowe
7,10,21.KXP  ci¹gi pieszo jezdne
11.SC  tereny do scalenia z dzia³k¹ s¹siedni¹ nr 365/
20 o funkcji tej dzia³ki
22.SC  tereny do scalenia z dzia³k¹ s¹siedni¹ nr 724/7
o funkcji tej dzia³ki
23.SC  tereny do scalenia z dzia³k¹ s¹siedni¹ nr 724/4
o funkcji tej dzia³ki
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Szczegó³owy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Wsi ¯ukowo, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92 z dnia
11 czerwca 1992 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/75/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/18
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 365/21, 724/6 i 725/4
Powierzchnia: 3,80 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,14,15.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
16.MNe/UR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug rzemielniczych
12.UR,UH/MNe  tereny us³ug rzemios³a i handlu z funkcj¹ mieszkaniow¹
4,17.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych
5,18.EEt  tereny stacji transformatorowych
6.PS  tereny przepompowni cieków
8,13,19.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
9,20.KD  drogi dojazdowe
7,10,21.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
11.SC  tereny do scalenia z dzia³k¹ s¹siedni¹ nr 365/
20 o funkcji tej dzia³ki
22.SC  tereny do scalenia z dzia³k¹ s¹siedni¹ nr 724/7
o funkcji tej dzia³ki
23.SC  tereny do scalenia z dzia³k¹ s¹siedni¹ nr 724/7
o funkcji tej dzia³ki
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 550 m2 (dotyczy
terenów 1,2,3.MNe); 1000 m 2 (dotyczy terenów
14,15.MNe, 16.MNe/UR), maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe dla MNe oraz do 3 kondygnacji dla UR,UH/MNe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki (dotyczy terenów 1,2,3.MNe, 12.UR,UH/MNe, 16.MNe/UR); do 20%
pow. dzia³ki (dotyczy terenów 14,15.MNe)
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420 dla MNe; dla UR,UH/MNe nie
okrela siê
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku  dla MNe oraz 12 m dla UR,UH/MNe
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Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m,
14 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 8.ZTT, 9.KD,
10.KXP, 19.ZTT, 20.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy 6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 13.ZTT; 4 m od linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej. Pokrycie dachu i wykoñczenie elewacji jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ projektownego systemu kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu projektowanych zbiorników retencyjnych i po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd do dz. nr 725/4 oznaczonej 12.UR,UH/MNe,
zjazdem publicznym z drogi krajowej bez mo¿liwoci obs³ugi terenów po³o¿onych w g³êbi  jako rozwi¹zanie tymczasowe, docelowo likwidacja zjazdu z
drogi krajowej, dojazd z dróg dojazdowych
 dla dzia³ki 724/6 likwidacja zjazdu bezporedniego
na drogê krajow¹ poprzez dz. 972/13
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z istniejacymi drogami osiedlowymi
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 9.KD, 20.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo-jezdnych 7.KXP,10.KXP  6 m, 21.KXP  5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 8.ZTT  6 m, 13.ZTT  5 m, 19.ZTT  4 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  powy¿ej 100 m od brzegu rzeki Raduni), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. Wy-
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dzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
z jednoczesnym zabezpieczeniem stoków przed
obsuniêciem
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
 tereny 14,15.MNe,16.MNe/UR, 18.EEt, 19.ZTT,
20.KD, 21.KXP, 22, 23.SC po³o¿one s¹ w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni (powy¿ej
100 m od brzegów wód powierzchniowych), wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku w zakresie okrelonym w Rozporz¹dzeniu Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dn.
8.11.1994 r. zmienionego Rozporz¹dzeniem Nr 11/
98 Wojewody Gdañskiego z dn. 3.09.1998
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe;UR,UH/MNe; MNe/UR; 5%
 dla terenów MNe UR,UH/MNe; MNe/UR; w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê
¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dla funkcji MNe dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
 dla funkcji MNe dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
wbudowanych zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem w³aciciela lub najemcy (np.
gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug
nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci,
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej -60% (dotyczy terenów 14,15MNe); -50% (dotyczy terenów
1,2,3.MNe, 12.UR,UH/MNe, 16.MNe/UR)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia

 zainwestowanie terenu musi byæ poprzedzone analiz¹
statecznoci zbocza wykonan¹ kompleksowo dla terenów 14,15.MNe, 16.MNe/UR, 18.EEt, 19.ZTT, 20.KD,
21.KXP, 22, 23.SC oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarpy przed erozj¹ i osuwiskiem
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 113  Zbiornik ¯ukowski. Obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. i s.n. uzgodniæ z
ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi
obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów; w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. i s.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 zabrania siê lokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi i nie mniej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni;
W przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy równie¿
nastêpców prawnych w³aciciela terenu; Zarz¹dca
Drogi Krajowej Nr 7 nie bêdzie ponosi³ ¿adnych kosztów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwociami od drogi
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od krawêdzi jezdni
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UCHWA£A Nr III/77/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 620/8 po³o¿onej
w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 620/8 po³o¿on¹ w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tere-
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ny (oznaczone symbolami od 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe/UR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug rzemielniczych
2.EEt  tereny stacji transformatorowych
3.KD  drogi dojazdowe
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Szczegó³owy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i wsi ¯ukowo, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92 z dnia
11 czerwca 1992 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/77/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO

1. KARTA TERENU
2/ 314-03-02/7
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 620/8
Powierzchnia: 1,05 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe/UR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug rzemielniczych
2.EEt  tereny stacji transformatorowych
3.KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.KD
 nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna do 14m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.KD tj. 25 m od
zewn. krawêdzi trasy obejcia drogowego drogi krajowej
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych
oczyszczalni cieków lub zbiorników bezodp³ywowych
z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania
kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora; cieki
technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

7.
8.

9.

10.
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zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z istniej¹cymi drogami osiedlowymi
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 3.KD  zmienna od 8 m do 23 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe/UR; 5%  dla terenów MNe/
UR w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez
Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru

 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe/UR)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 250 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od
ród³a liniowego
 zabrania siê lokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi i nie mniej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni;
W przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy równie¿
nastêpców prawnych w³aciciela terenu; Zarz¹dca planowanej Drogi Krajowej nie bêdzie ponosi³ ¿adnych
kosztów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwociami od drogi
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od krawêdzi jezdni
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UCHWA£A Nr III/78/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 805/15 po³o¿onej w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 805/15 po³o¿on¹ w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczone symbolami od 1 do 6) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg kla-
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syfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.KSt,U,H  tereny us³ug nieuci¹¿liwych motoryzacyjnych i handlowych
2.PS  tereny istniej¹cej przepompowni cieków
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury, ci¹gów pieszych i rowerowych z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4.KD  droga dojazdowa
5,6.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego miasta i wsi ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92 z dnia
11 czerwca 1992 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/78/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO

1. KARTA TERENU
3/314-03-02/21
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 805/15
Powierzchnia: 1,05 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.KSt,U,H  tereny us³ug nieuci¹¿liwych motoryzacyjnych i handlowych
2.PS  tereny istniej¹cej przepompowni cieków
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury,ci¹gów pieszych i rowerowych z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4.KD  droga dojazdowa
5,6.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: do 3 kondygnacji
Kszta³towanie formy architektonicznej: forma architektoniczna indywidualna, przy u¿yciu materia³ów naturalnych (szk³o, stal, ceg³a, tynk itd.), ze starannie opracowanym detalem architektonicznym, zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np.siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ dla budynków kubaturowych do 15 m
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej nawi¹zuj¹cej do funkcji
wiod¹cej
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
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6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnoci
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 4.KD  5,5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 3.ZTT  zmienna od 4 m do 40 m, 5.ZTT 
zmienna do 12 m, 6.ZTT  zmienna do 14 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  poni¿ej 100 m od brzegu rzeki Raduni), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w
Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 zakaz lokalizowania us³ug mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug je¿eli ocena oddzia³ywania na rodowisko nie wyka¿e negatywnego
wp³ywu
 teren po³o¿ony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, wszelkie inwestycje nale¿y
uzgodniæ z Dyrektorem Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku w zakresie okrelonym w Rozporz¹dzeniu Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.11.1994 r. zmienionego
Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dn. 3.09.1998
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów KSt,U,H)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 280 m.n.p.m

 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 zabrania siê lokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi i nie mniej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni;
W przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy równie¿
nastêpców prawnych w³aciciela terenu; Zarz¹dca
Drogi Krajowej Nr 20 nie bêdzie ponosi³ ¿adnych kosztów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwociami od drogi
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od krawêdzi jezdni
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UCHWA£A Nr III/79/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 829/6 do 829/10
po³o¿onych w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 829/6 do 829/
10 po³o¿one w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami od 1 do 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.Ue,UH  teren zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych i handlu
2.KD  droga dojazdowa z miejscami postojowymi z
jednym wjazdem i jednym wyjazdem na drogê krajow¹
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
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b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego miasta i wsi ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92 z dnia
11 czerwca 1992 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.

5.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/79/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/22
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10
Powierzchnia: 0,09 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.Ue,UH  teren zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych i handlu
2. KD  droga dojazdowa z miejscami postojowymi z jednym wjazdem i jednym wyjazdem na drogê krajow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 2 dzia³ki budowlane
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje + poddasze nieu¿ytkowe

6.

7.
8.

Dziennik Urzêdowy
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Pow. zabudowy: do 80% pow. dzia³ki
Maks. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ zabudowy 15 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Dach: dachy o pokryciu i spadku oraz formie jednolitej dla dwóch dzia³ek z wykorzystaniem nastêpuj¹cych
materia³ów: blacha miedziana cynkowa g³adka, dachówka ceramiczna
Kszta³towanie formy architektoniczo-urbanistycznej
zabudowa bliniacza zlokalizowana na granicy z dzia³k¹ 997/8. Forma architektoniczna spójna dla zespo³u
ze starannie opracowanym detalem. Do wykoñczenia
elewacji stosowaæ materia³y szlachetne: drewno, ceg³a licówka, tynk, kamieñ, stal i szk³o. zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding). zaleca siê przeszkliæ
rodkow¹ czêæ budynku na granicy dwóch dzia³ek z
widokiem na zabytkowy zespó³ klasztorny.
Linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 1,5
m od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.KD
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy ma³ej architektury i zabudowy towarzysz¹cej integralnie zwi¹zane z funkcj¹ wiod¹c¹ oraz w kszta³cie i formie jednolitej dla ca³ego za³o¿enia.
Ma³a architektura: j. w.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi serwisowej w powi¹zaniu z projektowanym zjazdem i istniej¹cym wyjazdem na drogê krajow¹ tylko na zasadzie prawych
skrêtów z pasa ruchu stycznego do dzia³ki
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 2.KD  zmienna od 3,5 m do 9 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
teren znajduje siê w zasiêgu zabytkowego Zespo³u
Klasztornego Norbertanek
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
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ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  w odleg³oci powy¿ej 100 m od rzeki Raduni). Obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Nr O-V-7726/1/93 z dn. 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 zakaz lokalizowania us³ug mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug je¿eli ocena oddzia³ywania na rodowisko nie wyka¿e negatywnego
wp³ywu
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów Ue,UH; 5%  dla terenów Ue,UH
w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez
Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych z zakresu: a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do
100 m2 powierzchni u¿ytkowej), b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych), c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej) z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów,
zak³adów stolarskich i lusarskich, d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200
m2 pow. u¿ytkowej), e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc noclegowych). Uci¹¿liwoæ
us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20% (dotyczy terenów Ue,UH)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 280 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik
¯ukowski. Obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne na tym terenie musz¹ byæ opiniowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku

 dopuszcza siê usytuowanie budynków przy granicy
z dzia³k¹ 997/8
 zabrania siê lokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi i nie mniej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni;
W przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy równie¿
nastêpców prawnych w³aciciela terenu; Zarz¹dca
Drogi Krajowej Nr 7 nie bêdzie ponosi³ ¿adnych kosztów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwociami od drogi
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym od krawêdzi jezdni

868
UCHWA£A Nr III/51/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy pomiêdzy ul. Kolejow¹ a ul. 3-go Maja obejmuj¹cego dzia³ki
Nr Nr 63/3, 63/5, 63/6, 64, 65, 71/1 oraz czêæ dzia³ki
Nr 63/4.
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. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska
w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy pomiêdzy ul. Kolejow¹ a ul. 3 Maja, obejmuj¹cy dzia³ki Nr Nr 63/3, 63/5, 63/6,
64, 65, 71/1 oraz czêæ dzia³ki Nr 63/4, polegaj¹cy na
zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 63/2 po³o¿onej
przy ul. 3 Maja w Kartuzach oraz na zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Kartuzy i miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji ródmiecie Kartuzy w granicach dzia³ek Nr Nr 64 i 65 przy ul. 3
Maja i 71/1 przy ul. Kolejowej o nastêpuj¹cej treci:
Dzia³ki Nr Nr 63/3, 63/5, 63/6, 64, 65, 71/1 i czêæ dzia³ki Nr 63/4 po³o¿one pomiêdzy ul. Kolejow¹ a 3 Maja przeznacza siê pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzysz¹cymi us³ugami
nieuci¹¿liwymi, drogami dojazdowymi oraz infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
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MIASTO KARTUZY

1. KARTA TERENU Nr D.02
za³. 1 rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia
 dzia³ka Nr 63/3, czêæ 63/4, 63/5, 63/6, 64 i 65 przy
ul. 3-go Maja
w³asnoæ prywatna
 dzia³ka Nr 71/1 przy ul. Kolejowej
w³asnoæ: prywatna
pow. 2,13 ha
3. Funkcja
MN/Um  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
MW  teren zabudowy wielorodzinnej
Un  adaptacja istniej¹cej wie¿y cinieñ na us³ugê nieuci¹¿liw¹
KN  ulica miejska
4. Warunki urbanistyczne
Na terenie dzia³ki Nr 71/1 plan przewiduje:.
 adaptacjê istniej¹cej zabudowy wielorodzinnej
 adaptacjê istniej¹cej wie¿y cinieñ na us³ugê nieuci¹¿liw¹
 likwidacja wszystkich istniej¹cych obiektów gospodarczych wybudowanych bez pozwolenia na budowê
 osiem dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych stanowi¹cych t³o
dla zespo³u istniej¹cej zabudowy kolejowej
 iloæ kondygnacji naziemnych 2 + poddasze
 dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczó³ków
oraz od strony wschodniej mo¿liwe wy³¹cznie okna
po³aciowe
 kalenice równoleg³e do ul. Kolejowej
 linia zabudowy dostosowana do istniej¹cej zabudowy jak na rysunku planu
 ogrodzenia dzia³ek na zasadzie ¿ywop³otów
 zieleñ niska i wysoka charakterystyczna dla otaczaj¹cego krajobrazu
Na terenie dzia³ek przy ul. 3-go Maja plan przewiduje:
 korekta przebiegu przewidywanej ulicy miejskiej na
dzia³ce Nr 63/4 powoduje koniecznoæ powiêkszenia dzia³ek Nr 63/3 i 63/6 oraz przylegaj¹cej do granicy opracowania dzia³ki Nr 63/11
 na dzia³ce Nr 63/3 przewiduje siê adaptacjê istniej¹cego budynku mieszkalnego oraz w miejsce istniej¹cego budynku gospodarczego wolnostoj¹cy budynek us³ugowy
 na dzia³kach Nr Nr 64 i 65 adaptacja istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 na dzia³ce Nr 63/6 oraz czêci dzia³ki Nr 64 przewidywana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych oraz dopuszczeniem gara¿u wolnostoj¹cego na samochód osobowy
 przed wykonaniem projektów budowlanych zw³aszcza na dzia³kach Nr Nr 63/3 i 63/6 nale¿y wykonaæ
szczegó³owe badania geologiczne gruntu
 maks. iloæ kondygnacji 1 + poddasze
 maks. wysokoæ budynków mierzona od poziomu
terenu do kalenicy 8,00 m
 k¹t nachylenia dachu 30o-40o
 linie zabudowy jak na rysunku planu
 koniecznoæ wprowadzenia zieleni niskiej i wysokiej
charakterystycznej dla otaczaj¹cego krajobrazu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  obs³uga terenów zabudowy mieszkaniowej od ul. 3-go Maja poprzez projektowan¹
ulicê o szerokoci jezdni 7,0 m w granicach rozgraniczaj¹cych 9,0 m
 wlot ulicy projektowanej wymaga wykonania robót ziemnych z uwagi na ni¿sze o ca 2,0 m
 po³o¿enie terenu dzia³ek Nr 63/5 i 65 w stosunku
do przylegaj¹cej do nich ul. 3-go Maja
 na dzia³ce Nr 71/1 przewidziano wyrównanie linii
rozgraniczaj¹cej ul. Kolejow¹
 woda z wodoci¹gu miejskiego po rozbudowie
 cieki sanitarne oraz wody opadowe do kanalizacji
ogólnosp³awnej
 ogrzewanie w³asne, zalecane paliwa niskoemisyjne
 energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN w uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym
 wywóz mieci na wysypisko gminne
6. Parkingi
 parkowanie samochodów w granicach w³asnych
dzia³ek
7. Warunki konserwatorskie
 teren po³o¿ony w zespole urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 795/30.05.1978
 istniej¹ca wie¿a cinieñ oraz budynku mieszkalne
i gospodarcze kolejowe na dzia³kach przy ul. Kolejowej Nr 4,5 i 6 podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej w zakresie bry³y, elewacji, detalu architektonicznego, podzia³ów okiennych, materia³ów budowlanych i kolorystyki
 ewentualna likwidacja istniej¹cych trzech budynków gospodarczych kolejowych na posesjach nr
4,5 i 6 objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ po uzyskaniu zgody s³u¿b konserwatorskich na podstawie wczeniej sporz¹dzonej inwentaryzacji budowlanej
 koniecznoæ uzgodnienia ze s³u¿bami konserwatorskimi wszelkich przeróbek istniej¹cych budynków
w zakresie objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ oraz
projektów budowlanych na etapie koncepcji
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wystêpuj¹
9. Stawka procentowa
 dla dzia³ek zabudowanych  0%
 dla dzia³ek niezabudowanych  30%
10. Strefy
 nie wystêpuj¹
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego
w § 1, sporz¹dzony w skali 1: 500 oznaczony Nr D.04.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci  30%.

Dziennik Urzêdowy
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§5
Zobowizuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29,
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Trac¹ moc miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji ródmiecia Kartuz zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIX/86/83 RN MiG Kartuzy z dnia 13 czerwca 1983 r. (Dz.Urz. WRN z 1984 r. Nr 2,
poz. 9), zmianami w/w planu i miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy
zatwierdzonymi uchwa³ami: nr XVII/56/86 RN MiG Kartuzy z dnia 19 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r.
Nr 3, poz. 24), Nr XXXIV/37/92 RG Kartuzy z dnia 19 maja
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 78), Nr VI/
44/94 RG Kartuzy z dnia 15 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1994 r. Nr 34, poz. 179), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy
obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 63/2 po³o¿onej w Kartuzach
przy ul. 3-go Maja uchwalony uchwa³¹ Nr XLV/372/98
Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 48, poz. 177) w granicach ustalonych
niniejszym planem miejscowym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie w
dniu podjêcia uchwa³y.
Burmistrz
M.G. Go³uñski

869
UCHWA£A Nr 2/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ugowo mieszkalnego przy ul. Ma³opolskiej w Miastku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11,
18 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: DZ. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.), Rada Miasta i Gminy Miastko
uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, bêd¹cy zmian¹ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVI/
114/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miastku z dnia
30 maja 1988 r. (Dz. U. Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2 z 18
lutego 1991 r., dla obszaru, którego granice oznaczone
s¹ na za³¹czonej do niniejszej uchwa³y mapie.
§2
Celem planu jest umo¿liwienie uregulowañ terenowoprawnych dla istniej¹cego i utrwalonego ju¿ u¿ytkowania terenu przez przeznaczenie wymienionego w § 1 obszaru na zagospodarowanie us³ugowo-mieszkalne
i produkcyjne, z ustaleniem zasad zagospodarowania terenu, kszta³towania zabudowy, zasad obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasad ochrony rodowiska.
§3
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹: miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Ma³opolska, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§4
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Przez u¿yte w uchwale okrelenie tereny nale¿y rozumieæ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o gruboci 2
mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Granic¹ obszaru objêtego planem jest ci¹g linii rozgraniczaj¹cych, obwiedzionych na zewn¹trz obszaru przerywan¹ lini¹ gruboci 4 mm.
4. Symbolom umieszczonym na rysunku planu odpowiadaj¹ odpowiednio symbole ustaleñ uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§5
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UM
przeznacza siê na zagospodarowanie us³ugowo-mieszkaniowe i produkcyjne.
2. Funkcja mieszkaniowa stanowi funkcjê towarzysz¹c¹
dzia³alnoci gospodarczej, us³ugowej i produkcyjnej.
3. Planowana zabudowa nie mo¿e przekraczaæ powierzchni wyznaczonej od strony ulic przez liniê oznaczon¹ na
rysunku planu jako nieprzekraczalna linia zabudowy
oraz przez odleg³oæ od granicy obszaru kolejowego
wynosz¹c¹ 10 m i odleg³oæ od skrajnego toru kolejowego wynosz¹c¹ 20 m.
4. Zabudowa istniej¹ca, niespe³niaj¹ca wymogów ustalanych w ust. 3, nie mo¿e byæ nadbudowywana i roz-
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

budowywana w obrysach wykraczaj¹cych poza dopuszczon¹ w ust. 4 powierzchniê zabudowy. Wyj¹tek
stanowi jedynie, mo¿liwoæ zmiany konstrukcji
i kszta³tu dachu z u¿ytkowym wykorzystaniem poddasza. W przypadku rozbiórki budynków lub ich czêci, wykraczaj¹cych poza dopuszczon¹ powierzchniê
zabudowy, zwolnione powierzchnie nie mog¹ byæ ponownie zabudowane. Zasada ta dotyczy tak¿e czêci
zabudowy wykraczaj¹cej przed nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy.
Dopuszcza siê zabudowê o wysokoci cian zewnêtrznych do 8 m nad poziomem terenu. Wysokoæ ta
mo¿e byæ zwiêkszona o dachy, które powinny mieæ
po³acie symetryczne o k¹cie nachylenia nie przekraczaj¹cym 400.
Zagospodarowanie terenu powinno na poszczególnych nieruchomociach zapewniaæ mo¿liwoæ parkowania samochodów u¿ytkowników nieruchomoci
oraz umo¿liwiaæ wjazd i wyjazd przodem. W tym zakresie dopuszczalne s¹ tak¿e rozwi¹zania wspólne dla
kilku po³¹czonych funkcjonalnie nieruchomoci.
Wjazdy na teren UM, przy przebudowie istniej¹cych
i tworzeniu nowych, powinny odpowiadaæ wymogom
przepisów dotycz¹cych warunków technicznych zjazdów na ulicê kategorii L; poza iloci¹ istniej¹cych,
dopuszcza siê dodatkowo dwa zjazdy; ewentualne
zwiêkszenie ich iloci wymaga uzyskania zgody zarz¹dcy drogi.
Roboty ziemne, nie bêd¹ce inwestycjami kolejowymi, mog¹ byæ wykonywane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 4 m od granicy obszaru kolejowego; wykonywanie robót ziemnych w odleg³oci od 4 do 20 m
od granicy obszaru kolejowego powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane z zarz¹dem kolei.
Drzewa lub krzewy mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15 m od osi skrajnego toru
kolejowego.
Dla zainwestowania kubaturowego na etapie projektu budowlanego wymagane jest sporz¹dzenie szczegó³owych badañ geotechnicznych.
§6

1. Teren oznaczony symbolem KL przeznacza siê na ulicê lokaln¹. Ze wzglêdu na brak mo¿liwoci poprawienia warunków przestrzennych ulicy dopuszcza siê ograniczenie jej funkcji do ruchu jednokierunkowego.
2. Teren oznaczony symbolem KZ przeznacza siê na
uzupe³nienie pasa drogowego ulicy zbiorczej. Wyklucza siê mo¿liwoæ wjazdów na teren UM, w tym tak¿e z naro¿nika tego terenu w skrzy¿owaniu ulic KZ
i KL.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska,
zasad infrastruktury technicznej i obrony cywilnej
§7
1. Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko.
2. Dopuszczalny poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ
wartoci ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt
ludzi nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony
przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ oraz zwi¹zanymi z ruchem kolejowym.
4. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e przekraczaæ granic terenu do którego w³aciciel posiada
tytu³ prawny.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z miejskich zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych sieci¹ wodoci¹gow¹ przebiegaj¹c¹ w ul. Ma³opolskiej (teren KL),
2) odprowadzenie cieków komunalnych do zbiorowych urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej, sieci¹ przebiegaj¹c¹ w ul. Ma³opolskiej,
3) odprowadzenie cieków deszczowych z nawierzchni trwa³ych dróg, parkingów, placów manewrowych
oraz dachów do wód powierzchniowych (po³o¿onych poza planem) sieci¹ kanalizacji deszczowej w
ul. Ma³opolskiej; wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ do wartoci
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
4) gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, z wywo¿eniem na wysypisko gminne.
5) gromadzenie pozosta³ych grup odpadów w odrêbnych pojemnikach i wywóz w sposób i miejsce
uzgodnione z Burmistrzem Miasta i Gminy,
6) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni lokalnych z wykorzystaniem do spalania paliw tzw. ekologicznych lub
energii odnawialnej, z wy³¹czeniem energii wiatru,
7) zaopatrzenie w gaz ziemny sieci¹ gazow¹ z ul. Ma³opolskiej; do czasu realizacji sieci gazowej wykorzystywanie gazu p³ynnego,
8) wyposa¿enie obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹,
9) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci przebiegaj¹cej w ul. Ma³opolskiej,
10) istniej¹ce uzbrojenie terenu pozostawia siê do dalszej eksploatacji; w miejscach koliduj¹cych z planowan¹ zabudow¹ nale¿y je przebudowaæ i dostosowaæ do planowanego zainwestowania kubaturowego.
§9
W zakresie wymagañ obrony cywilnej ustala siê:
1) wskazanie ulicy Ma³opolskiej (KL), maj¹cej po³¹czenia
z drogami zewnêtrznymi, krajow¹ i powiatow¹ jako
drogi ewakuacji na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) zapewnienie zaopatrzenia ludnoci z obszaru, planu w
nieska¿one ród³a wody pitnej w warunkach specjalnych z ujêcia wody w zasiêgu ul. Ogrodowej, wyposa¿onych w agregat pr¹dotwórczy,
3) rojektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.
Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§ 10
Dla obszaru objêtego planem trac¹ moc siê ustalenia
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miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta
Miastka, dla terenu wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 11
Ustala siê stawkê w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

870
UCHWA£A Nr IV/26/2003
Rady Gminy Osieczna
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieczna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/26/2003
Rady Gminy Osieczna
z dnia 30 stycznia 2003 r.
STATUT GMINY OSIECZNA
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
1. Gmina Osieczna jest podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ do organizacji ¿ycia publicznego na swoim terenie.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swe zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swoje organy.
§2
1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie starogardzkim, w
województwie pomorskim i obejmuje obszar 123,3
km2.
2. Granice terytorium Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do STATUTU*.
§3
1. Gmina posiada herb, którego wzór i opis zawiera za³¹cznik nr 2 do STATUTU*.
2. Zasady u¿ywania herbu okrela Rada w odrêbnej
uchwale.
§4
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Osieczna.

§1

§5

Uchwala siê Statut Gminy Osieczna w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Osieczna,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Osieczna,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy Osieczna,
4) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
Osieczna,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Osieczna,
6) Zastêpcy Wójta  nale¿y przez to rozumieæ Zastêpcê
Wójta Gminy Osieczna,
7) Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy Osieczna,
8) Sekretarzu  nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy Osieczna,
9) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Osieczna.

§2
Trac¹ moc uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr XV/91/96 Rady Gminy Osieczna z dnia 5
listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Osieczna.
2. Uchwa³a Nr XX/143/2001 Rady Gminy Osieczna z dnia
13 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Osieczna.
3. Uchwa³a Nr XXV/172/2002 Rady Gminy Osieczna z dnia
24 lipca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Osieczna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

Rozdzia³ II. Jednostki pomocnicze Gminy
§6
1. O utworzeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy
(so³ectwa), a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ miesz* Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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kañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gmin,
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.
§7
Uchwa³y, o jakich mowa w § 6 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.
§8
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
2. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ so³ectwa do prowadzenia gospodarki finansowej, w oparciu o rodki finansowe wyodrêbnione w bud¿ecie gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
3. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, któr¹
so³ectwo zarz¹dza, korzysta z niej oraz rozporz¹dza pochodz¹cymi z niej okrelonymi dochodami w zakresie
i na zasadach szczegó³owo okrelonych w statucie
so³ectwa.
4. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.
§9
1. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych (so³tysi) mog¹ uczestniczyæ w pracach
Rady i jej organów z prawem zabrania g³osu, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. So³tysom przys³uguj¹ diety na zasadach okrelonych
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 10
1. Ustrój jednostek pomocniczych okrelaj¹ statuty wprowadzone odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek pomocniczych Gminy.
Rozdzia³ III. Zadania i zakres dzia³ania Gminy
§ 11
Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 12
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
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§ 13

Podstawowym celem dzia³ania Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorz¹dowej oraz umo¿liwienie pe³nego uczestnictwa mieszkañców w jej ¿yciu.
Nastêpuje to poprzez tworzenie i realizacjê polityki rozwoju Gminy.
§ 14
1. Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawowych,
2) Statut Gminy,
3) uchwa³y Rady podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych wyników referendum gminnego oraz uchwa³y
podjête w celu zapewnienia zbiorowych potrzeb
wspólnoty.
§ 15
1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia³alnoæ swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3) poprzez dzia³alnoæ innych podmiotów krajowych
i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi
umów i porozumieñ.
2. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych gminy.
Rozdzia³ IV. W³adze gminy
§ 16
W³adza w gminie nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za porednictwem organów gminy.
§ 17
1. Organami Gminy s¹ Rada Gminy oraz Wójt Gminy.
2. Organy Gminy wykonuj¹ swoje zadania za pomoc¹
Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Rozdzia³ V. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 18
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.
§ 19
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady, poza kompetencjami
wymienionymi w ustawie samorz¹dowej nale¿y podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿enia rozstrzygniêæ
nadzoru prawnego w odniesieniu do uchwa³ podjêtych
przez Radê.
§ 20
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i Komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 21
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewod-
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nicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
3. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.
4. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej
kadencji nie mo¿e wykonaæ czynnoci okrelonych w
ust. 2, wykonuje je Wiceprzewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch Komisji
sta³ych.
3. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji obywateli,
4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców w sprawach dzia³alnoci Rady w zakresie kompetencji komisji.
4. W czasie trwania kadencji rada mo¿e powo³aæ dorane Komisje do wykonywania okrelonych zadañ okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 22
Przewodnicz¹cy Rady oraz jeden Wiceprzewodnicz¹cy Rady, wybierani s¹ przez Radê na pierwszej sesji Rady
nowej kadencji w g³osowaniu tajnym.

1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podzia³ zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 23

§ 29

Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady, a w przypadku jego
nieobecnoci do Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie sesji Rady,
 przewodniczenie obradom,
 czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad oraz
dyscypliny sesyjnej,
 kierowanie obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dzanie i przeprowadzanie g³osowania nad projektami uchwa³,
 podpisywanie uchwa³ Rady,
 czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
 reprezentowanie Rady na zewn¹trz.

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Wójt Gminy
wyznaczaj¹c pracownika.

§ 24
Przewodnicz¹cy Rady wykonuje czynnoci z zakresu
prawa pracy wobec Wójta Gminy.
§ 25
Przewodnicz¹cemu Rady oraz Wiceprzewodnicz¹cemu
Rady w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ przys³uguje rycza³t w
wysokoci okrelonej w odrêbnej uchwale.
§ 26
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 27
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce Komisje sta³e:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Owiaty, Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Sportu i Rekreacji,
3) Komisjê Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska,
4) Komisjê do Spraw Samorz¹du, Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego oraz Ochrony PrzeciwPo¿arowej.

§ 28

Rozdzia³ VI. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 30
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 31
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, 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.
5. Sesje Rady mo¿na zwo³aæ na wniosek Wójta oraz 1/4
ustawowego sk³adu Rady.
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§ 32

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 w razie jego
nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
4. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego sesje zwo³uje najstarszy wiekiem
radny.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni
przed terminem obrad za pomoc¹ listów lub w inny
skuteczny sposób.
6. 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.
7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 5 i 6 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na
pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
9. Terminy o jakich mowa w ust. 5 i 6 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 33
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, a tak¿e merytoryczni pracownicy Urzêdu Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 34
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 35
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 36
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 37
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
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3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 38
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 31 ust. 4.
§ 39
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.
§ 40
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuj¹ osoby wymienione w § 32
ust. 3 i 4.
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.
4. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rada mo¿e ograniczyæ
czas wyst¹pieñ.
§ 41
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady
.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 42
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 43
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i zapytania.
§ 44
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 43 pkt 2 sk³ada Wójt
lub zastêpca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 870

 2484 

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 45
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie ustnej na sesji lub pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce
Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 46
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 21 dni. Paragraf 45 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 47
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.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.
2. Je¿eli wystêpuj¹cy, mimo dwukrotnego upomnienia
przez Przewodnicz¹cego, w swoim wyst¹pieniu ra¿¹co odbiega od przedmiotu sprawy lub przekracza przeznaczony dla wyst¹pienia czas, Przewodnicz¹cy odbiera mu g³os.
3. Je¿eli uczestnik sesji, pomimo upomnienia go przez
Przewodnicz¹cego, zachowuje siê w sposób zak³ócaj¹cy porz¹dek obrad sesji, nakazuj¹c jednoczenie odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

§ 49
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 50
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 ustawy do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 51
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.
§ 52
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. Przerwê w obradach Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ w ka¿dej chwili.
3. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
4. 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.
§ 53
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady
.
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.
§ 54
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.
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§ 55

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 56
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia
uchwa³y o jakiej mowa w § 54 ust. 1.
§ 57
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 58
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 59
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 6 dni od dnia zakoñczenia sesji.
§ 60
1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
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2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 61
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 30 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 30
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 62
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
5. Projekty uchwa³ dotycz¹ce bud¿etu wymagaj¹ kontrasygnaty Skarbnika.
§ 63
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.
§ 64
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 65
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady lub radnego prowadz¹cego obrady.
§ 66
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.
§ 67
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
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§ 68
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.
§ 69
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 70
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

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 § 71 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.
§ 72
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.
§ 73
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
2. Komisje Rady

§ 71

§ 74

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.

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.
§ 75
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
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§ 76

1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie
komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania
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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.
§ 84

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji wybranej przez Radê Gminy.

1. Wójt mo¿e wystawiæ 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.

§ 78

§ 85

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

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.

§ 77

§ 79
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej 2 razy do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 80
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
3. Radni
§ 81

§ 86
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

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.
3. Radny w terminie ustawowym winien z³o¿yæ owiadczenie maj¹tkowe.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z trzech radnych, tj. Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz 1
cz³onka.
2. Komisjê Rewizyjn¹ wybiera Rada.

§ 82

§ 88

1. Utrzymanie sta³ej ³¹cznoci z mieszkañcami oraz przyjmowanie od nich rozpatrzenia przez w³aciwe organy
gminy postulatów i wniosków jest podstawowym obowi¹zkiem radnego.
2. Radni powinni wspó³dzia³aæ z jednostkami pomocniczymi gminy (so³ectwami) i informowaæ mieszkañców
o poczynaniach w³adz samorz¹dowych.
3. Radni zobowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach Rady i jej
organów oraz tych instytucji samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
4. Radni maj¹ obowi¹zek przynajmniej raz w roku przedstawiaæ wyborcom sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
5. Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje Zastêpca.

§ 83
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego

§ 87

§ 89
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
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terminie 5 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 90
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.
§ 91
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 92
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.
§ 93
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 94
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  nie d³u¿ej ni¿ 15 dni roboczych.
§ 95
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 decy-

zji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 96
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 § 90 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
§ 97
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za
znaczne straty materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 10.000,oo z³.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na
ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
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§ 98

1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 99
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
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2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 103
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.
§ 104
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
§ 105

4. Protoko³y kontroli

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 20 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i 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.

§ 101

§ 106

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 10 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.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 grudnia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
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.

§ 100
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

§ 102
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.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 107
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
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 zwo³y-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 870

 2490 

wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
radni oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 108
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 109
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 110
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 gminnych,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej Wójta i Skarbnika Gminy do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 111
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.
§ 112
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
§ 113
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 114
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 115
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 116
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.
§ 117
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 118
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.
§ 119
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.
§ 120
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany
jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta
§ 121
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
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4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 122
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 123
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 128
1. Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami Urzêdu Gminy jest stosowana wobec
Sekretarza i Skarbnika Gminy. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje Wójt.
2. Pozosta³e osoby s¹ zatrudnione w Urzêdzie Gminy na
podstawie mianowania lub umowy o pracê.
Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe

Rozdzia³ X. Jawnoæ funkcjonowania organów Gminy

§ 129

§ 124

Traci moc uchwa³a Nr XV/91/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Osieczna (Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 17, poz. 48 zm.: z 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 103, poz. 2027 i z 2002 r. Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 54, poz. 1315).

1. Obywatele maja prawo dostêpu do dokumentów organów Gminy z wykonania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty s¹ udostêpniane na pisemny wniosek skierowany do Wójta Gminy.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê w godzinach pracy Urzêdu w obecnoci pracownika ds. obs³ugi Rady.
4. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ przez pracowników Urzêdu w godzinach
pracy.
5. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpnia siê po
uprzednim zabezpieczeniu tych fragmentów, których
ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
6. Z dokumentów wymienionych w ust. 5 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdza jej zgodnoæ z orygina³em i w
sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie, wykrela siê fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione.
7. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w ust. 6 stosuje siê przepisy
wskazane wczeniej.
§ 125
Uprawnienia okrelone w § 125 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XI Pracownicy samorz¹dowi
§ 126
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
na podstawie wyboru.
2. Wójt, w drodze zarz¹dzenia mo¿e powo³aæ oraz odwo³aæ swojego Zastêpcê.
3. Funkcjê Zastêpcy na okres kadencji Rady mo¿e pe³niæ
Sekretarz Gminy.
4. Stosunek pracy z Wójtem nawi¹zuje siê z dniem z³o¿enia lubowania i objêcia obowi¹zków Wójta.
5. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy.
§ 127
Do dokonywania czynnoci z zakresu pracy z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zany jest na
podstawie wyboru, w³aciwy jest Wójt jako Kierownik
Urzêdu.

§ 130
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

871
UCHWA£A Nr IV/27/2003
Rady Gminy Osieczna
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania
wody na terenie Gminy Osieczna.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747)  Rada Gminy Osieczna uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Osieczna zatwierdza Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Osieczna zgodnie z treci¹ okrelon¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Osieczna
z dnia 30 stycznia 2003 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
NA TERENIE GMINY OSIECZNA
Spis treci:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
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Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV
Prawa i Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V
Prawa i Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê, realizowanego przez Urz¹d Gminy w Osiecznej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodê
i Rozwoju Wsi w Szlachcie.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Urz¹d Gminy w Osiecznej lub Stowarzyszenie Na
Rzecz Zaopatrzenia w Wodê i Rozwoju Wsi w Szlachcie.
§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe
grupy odbiorców wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi.
2. Ustala siê w gminie Osieczna nastêpuj¹ce taryfowe
grupy odbiorców:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty letniskowe dzia³aj¹ce okresowo jak gospodarstwa domowe,
 przemys³, us³ugi, obiekty u¿ytecznoci publicznej.
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê z urzêdu lub na wniosek Us³ugodawcy i wymaga zgody Rady Gminy.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtej taryfy.
§4
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej.

§5
Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy
o zaopatrzeniu w wodê, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹ a
Us³ugobiorc¹.
Rozdzia³ II
WARUNKI PRZY£¥CZENIA DO SIECI
§6
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, ustalonych przez Radê
Gminy Osieczna w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w
zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca,
c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza (urz¹dzenia pomiarowego) pokrywa Us³ugobiorca.
§7
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹ Osieczna urz¹dzenia wodoci¹gowe niezbêdne do
korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w
art. 31 ustawy.
§8
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych
warunków przy³¹czenia okrelonych przez us³ugodawcê,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§9
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
§ 10
Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia
terenu.
§ 11
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
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je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia przyjêcia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 12
Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych oraz
przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 13
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelenie w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 15
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 16

Rozdzia³ III
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UMÓW Z ODBIORCAMI S£UG

Umowa, o której mowa w § 14 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
e) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.

§ 14

§ 17

1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody nastêpuje z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do
sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów okrelonych w § 13
ust. 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do
którego dostarczana jest woda, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca za-

Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 18
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê stanowi za³¹cznik okrelony w § 9 Regulaminu sk³adany przez
Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie
warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody.
§ 19
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug Us³ugodawca przygotuje i dostarczy
Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czni do sieci wodoci¹gowej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê oraz
niniejszy regulamin.
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Rozdzia³ IV
PRAWA I OBOWI¥ZKI US£UGODAWCY

dania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§ 20

§ 30

Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê z co najmniej 12 miesiêcznym wypowiedzeniem,
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 21
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków
okrelonych w§ 14 niniejszego Regulaminu.
§ 22
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 23
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 24
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw oraz demonta¿u
urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych
w ust. 1.
§ 25
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim cinieniem
oraz dostawy wody w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 26
Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej zgodnie z jej aktualnymi
mo¿liwociami technicznymi.
§ 27
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru
wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 28
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 29
1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wy-

§ 31
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Rozdzia³ V
PRAWA I OBOWI¥ZKI US£UGOBIORCY
§ 32
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
W tym celu Us³ugodawca tworzy stanowisko pracy do
spraw Obs³ugi Klienta.
§ 33
Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji
dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 34
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar
i Wag koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi Us³ugobiorca.
§ 35
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 36
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed
uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe utrzymanie studzienki lub
pomieszczenia, w którym s¹ one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
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§ 37

§ 46

Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza,
w tym o zerwaniu plomby.

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹.

§ 38

§ 47

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.

§ 39
Us³ugobiorca powiadamia us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 40
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody.
§ 41
Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 42
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy
i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci wiadczonych przez
Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
b) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ VI
SPOSÓB ROZLICZEÑ
§ 43
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen oraz
iloci dostarczanej wody.
§ 44
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 45
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 48
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 49
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 50
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody.
§ 51
1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, Us³ugodawca obci¹¿a Gminê
Osieczna na podstawie cen i stawek ustalonych w
taryfie.
2. W przypadku nie opomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wiejskiej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ zadeklarowan¹ przez Gminê Osieczna,
w rozliczeniu rocznym.
Rozdzia³ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 52
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ nr IV/
27/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. Rady Gminy Osieczna
i obowi¹zuje od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym.
§ 53
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 54
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr V/38/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 28 marca 2003 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 10/2003
Starosty Tczewskiego
z dnia 31 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
op³aty targowej, sposobu jej poboru, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej prowadzonych przez Powiat Tczewski.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit a  i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 35 ust 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,
poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154,
poz. 1792)  na wniosek Dyrektorów domów pomocy spo³ecznej prowadzonych przez Powiat Tczewski zarz¹dzam
co nastêpuje:

§1
W Uchwale Nr III/12/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej, sposobu jej poboru, okrelenia inkasentów
i wysokoci wynagrodzenia za inkaso zmienia siê § 1 pkt
1 który otrzymuje brzmienie:
1) przy pla¿y w Sztutowie i K¹tach Rybackich  40 z³otych.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
domach pomocy spo³ecznej prowadzonych przez Powiat
Tczewski w 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Pelplinie  1 572,00 z³.
2. Dom Pomocy Spo³ecznej w Gniewie  1 519,46 z³.
3. Dom Pomocy Spo³ecznej w Wyrêbach Wielkich 
1 521,41 z³.
4. Dom Pomocy Spo³ecznej w Damaszce  1 683,00 z³.
5. Dom Pomocy Spo³ecznej w Stanis³awiu  1 964,00 z³.
6. Dom Pomocy Spo³ecznej w Rudnie  1 647,00 z³.
7. Dom Pomocy Spo³ecznej w Bielawkach  1 557,56 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
M. Modrzejewski
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