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874
UCHWA£A Nr III/76/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 570/2 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 570/2 po³o¿on¹ w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (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.UR,UH/MNe  teren us³ug rzemios³a uci¹¿liwego z zakresu obs³ugi samochodów z funkcj¹ mieszkaniow¹
2,3.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) 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 1:1000  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
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/762002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/20
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 570/2
Powierzchnia: 0,29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.UR,UH/MNe  tereny us³ug rzemios³a uci¹¿liwego z
zakresu obs³ugi samochodów z funkcj¹ mieszkaniow¹
2,3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 1 dzia³ka budowlana
Iloæ kondygnacji: do 3 kondygnacji
Pow. zabudowy: do 40% pow. dzia³ki
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 12 m
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy 6 m,
10 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 2.ZTT, 3.ZTT
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
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej 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 czy-
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stych 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 odpadów sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej, zabrania siê wykonywania bezporednich zjazdów z drogi krajowej Nr 20 i u¿ytkowania zjazdów s¹siednich
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 2.ZTT  zmienna od 4 m do 5 m, 3.ZTT 
4m
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 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
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
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów UR,UH/MNe; 0%  dla pozosta³ych terenów
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
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 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 30% (dotyczy terenów UR,UH/MNe)
 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 znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 250 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
 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 V/100/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 128/32 we wsi
Tuchom, 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, Nr 214 poz. 1806) 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, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar dzia³ki nr 128/32 we wsi Tuchom, w gminie
¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych przeznacza siê pod us³ugi i us³ugi rzemios³a z
funkcj¹ mieszkaln¹ dla obs³ugi funkcji us³ugowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U,UR,MN  us³ugi i us³ugi rzemios³a z funkcj¹ mieszkaln¹ dla obs³ugi funkcji us³ugowej:
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a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
c) dachy w miarê mo¿liwoci dwu lub wielospadowe
(nachylenie 20  45 °),
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od KD.
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych,
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co
najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej pod³¹czonej do istniej¹cej drogi lokalnej,
b) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m w terenie niezabudowanym i 10 m w terenie zabudowanym od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej
 to jest po rozbudowie),

c) zakazuje siê lokalizacji bezporednich zjazdów z drogi
krajowej nr 20, zjazdy istniej¹ce ulegaj¹ likwidacji,
d) 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,
e) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 20,
f) stan prawny dróg wydzielonych na w/w dzia³kach
powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
5. Ustalenia inne:
a) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y; dla pozosta³ych terenów 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr V/101/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 45 we wsi Otomino,
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, Nr 214 poz. 1806) 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, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 45 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 45 we wsi Otomino,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 pas dostêpu do rowu melioracyjnego,
 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Radni,
 istniej¹ca linia energetyczna 15 kV napowietrzna, ze
stref¹ ochronn¹,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 ZO  zieleñ ochronna; 3 r.uprawy rolne, 01K- komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
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2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy  które mog¹ wykraczaæ poza ta liniê do 0,50 m, z uwzglêdnieniem
przepisów szczególnych),
7) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
8) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze. itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych;
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
oraz budynków gospodarczych.
b) Warunki zagospodarowania i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
 dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie.
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu.
 procent zabudowy: maksimum 25%.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych ustala siê: budynki
parterowe z poddaszem; dach dwuspadowy o
spadku ok. 40°; maksymalna wysokoæ budynków
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8,5 m; poziom posadowienia parteru do 0,70 m
nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku); usytuowanie kalenicy prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01 K;
 dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 tereny po³o¿one pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 3 R
(jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹).
f) Inne zapisy:
 teren zagro¿enia powodziowego i podwy¿szonego poziomu wód gruntowych;
 realizacja obiektów budowlanych wymaga wykonania dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej,
jako za³¹cznika do projektu budowlanego;
 wzd³u¿ linii energetycznej 15 kV nale¿y zachowaæ
strefê ochronn¹ (oznaczon¹ na rysunku planu), w
której ustala siê zakaz nasadzeñ drzew wysokich
(o wysokoci wzrostu powy¿ej 2m) oraz lokalizacji budynków.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
a) Przeznaczenie terenu:
 krzewy, drzewa;
 cieki;
b) Warunki zagospodarowania i zabudowy:
 zabrania siê lokalizacji obiektów budowlanych
i prowadzenia sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu (nie dotyczy linii napowietrznych);
 zachowanie istniej¹cego cieku; wzd³u¿ cieku nale¿y zapewniæ pas dostêpu (z mo¿liwoci¹ przejazdu) o szerokoci minimum 3m (pas oznaczony
na rysunku planu).
c) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dotyczy
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 zachowanie istniej¹cych drzew i krzewów (nie
dotyczy ciêæ sanitarnych).
 zakaz eksploatacji torfów
f) Inne zapisy: nie ustala siê.
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 3 R
przeznacza siê na uprawy rolne.
a) Przeznaczenie terenu:
 uprawy rolne;
 dopuszcza siê uprawy ogrodnicze oraz cieki
i zbiorniki wodne;
b) Warunki zagospodarowania i zabudowy:
 zabrania siê lokalizacji obiektów budowlanych
i prowadzenia sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu (nie dotyczy linii napowietrznych);
 zachowanie istniej¹cych cieków; wzd³u¿ cieków
nale¿y zapewniæ pas dostêpu (z mo¿liwoci¹ przejazdu) o szerokoci minimum 3 m (pas oznaczony na rysunku planu).
c) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dotyczy.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.

4.

5.

6.

7.
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e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: zakaz
eksploatacji torfów.
f) Inne zapisy: nie ustala siê.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej, poszerzenia przyleg³ej drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 6m
 jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu;
 nawierzchnia jezdni nieprzepuszczalna, chodników
utwardzona.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN od drogi
gminnej przyleg³ej do terenu objêtego planem od
strony po³udniowej, przez teren 01 K.
b) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych: dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w
obrêbie terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MN  na teren dzia³ek budowlanych;
 dla terenu 01 K  do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy a nastêpnie do studni ch³onnych lub do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do studni ch³onnych lub do odbiornika oczyciæ
w separatorach substancji ropopochodnych
i podczyszczalnikach.
Na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych nale¿y uzyskaæ
pozwolenie wodno  prawne.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne.
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
b) pó³nocna czêæ terenu (oznaczona na rysunku planu) po³o¿ona jest w obrêbie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Raduni.
Dla terenu obowi¹zuj¹ zasady gospodarowania okrelone w Rozporz¹dzeniu nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych
w nich zakazów i ograniczeñ, wraz ze zm. wniesionymi przez Rozporz¹dzenie nr 11/98 Wojewody
Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
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3) w obrêbie terenu nie wyznacza siê wydzielonych terenów dla realizacji infrastruktury technicznej.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 MN, 2 MN, 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN, 2 MN w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y;
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

877
UCHWA£A Nr V/104/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 60/5 i 60/6 we wsi
Sulmin, 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, Nr 214 poz. 1806) 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,
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Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 60/5 i 60/6 we wsi Sulmin, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 60/5 i 60/6 we wsi
Sulmin, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na
Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1
w skali 1: 2000, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 nieprzekraczalne linie zabudowy (30 m od lasu),
 pas ochronny linii energetycznej 400kV,
 strefa ochronna gazoci¹gu wysokiego cinienia,
 przeznaczenie terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 4 Z  zieleñ; 5 ZL  las; 01 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej; 02 Kw, 03 Kw  komunikacja wewnêtrzna, drogi dojazdowe; 04 Kw 
komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny;
05 Kw, 06 Kw komunikacja wewnêtrzna, ci¹gi piesze.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) w obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
wydzielonych terenów dla infrastruktury technicznej.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿-
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szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych) spadku,
procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹),
kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu,
nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN,
2 MN, 3 MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych (jeden budynek mieszkalny
na jednej dzia³ce budowlanej)
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych
b) Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich
wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia, który przebiega w terenie 01 K, ustala siê strefê ochronn¹ o szerokoci 15m od osi gazoci¹gu
(oznaczon¹ na rysunku planu).
W strefie ochronnej ustala siê zakaz: lokalizacji
budynków, urz¹dzania sk³adowisk materia³ów,
posadawiania szklarni i tuneli foliowych; ponadto w odleg³oci 3 m od gazoci¹gu ustala siê zakaz: nasadzeñ drzew i krzewów, budowy ogrodzeñ sta³ych (dopuszcza siê ogrodzenia rozbieralne lub samonone) podejmowania dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas
eksploatacji.
Skrzy¿owania sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu z gazoci¹giem wysokiego cinienia nale¿y
projektowaæ i wykonywaæ zgodnie z przepisami
szczególnymi.
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 wzd³u¿ linii energetycznej 400 kV ustala siê pas
ochronny. W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich (o wysokoci powy¿ej
3 m) oraz lokalizacjê budynków.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe
z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynków 9,00 m;
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku).
 dla pozosta³ych budynków: maksymalna wysokoæ 6 m.
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachów budynków
mieszkalnych: równolegle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek
objêtych jedn¹ inwestycj¹).
f) Inne zapisy: lokalizacja budynków na dzia³kach budowlanych po³o¿onych w obrêbie terenu 2 MN, przyleg³ych do ci¹gu pieszo-jezdnego 04 Kw wymaga
wykonania dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej,
jako za³¹cznika do projektu budowlanego.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 Z przeznacza siê na funkcje zieleni.
a) Przeznaczenie terenu: drzewa, krzewy.
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
 w obrêbie terenu nie dopuszcza siê: przejcia sieci
infrastruktury technicznej, lokalizacji miejsc postojowych ani budynków.
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê.
c) Zasady kszta³towania zabudowy: nie ustala siê.
d) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
e) Ochrona rodowiska przyrodniczego: zachowanie
istniej¹cego drzewostanu.
f) Inne zapisy: nie ustala siê.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5 ZL
przeznacza siê na funkcje lasu.
a) Przeznaczenie terenu:
 las;
 nie dopuszcza siê lokalizacji budynków ani przejcia sieci infrastruktury technicznej (nie dotyczy
istniej¹cej linii energetycznej 400 kV).
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê;
 wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia, który przebiega w terenie 01 K, ustala siê strefê ochronn¹ o szerokoci 15 m od osi gazoci¹gu
(oznaczon¹ na rysunku planu).
W strefie ochronnej ustala siê zakaz: lokalizacji budynków, urz¹dzania sk³adowisk materia³ów, posadawiania szklarni i tuneli foliowych; ponadto w odleg³oci 3 m od gazoci¹gu ustala siê zakaz: nasadzeñ drzew i krzewów, budowy ogrodzeñ sta³ych
(dopuszcza siê ogrodzenia rozbieralne lub samonone), podejmowania dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas eksploatacji.

Poz. 877
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Skrzy¿owania sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu z gazoci¹giem wysokiego cinienia nale¿y
projektowaæ i wykonywaæ zgodnie z przepisami
szczególnymi.
 wzd³u¿ linii energetycznej 400 kV ustala siê pas
ochronny. W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew wysokich oraz lokalizacjê budynków.
c) Zasady kszta³towania zabudowy: nie ustala siê.
d) Ochrona rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
e) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu (nie dotyczy strefy ochronnej gazoci¹gu wysokiego cinienia, oznaczonej na rysunku planu).
f) Inne zapisy:
 wzd³u¿ linii energetycznej 400 kV ustala siê pas
ochronny, oznaczony na rysunku planu. W pasie ochronnym wyklucza siê nasadzenia drzew
wysokich oraz lokalizacjê budynków.
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 K,
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej,  poszerzenie drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony do poszerzenia drogi gminnej, przyleg³ej do terenu od strony zachodniej;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
2 m, jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
 nawierzchnia terenu nieutwardzona;
 teren znajduje siê w strefie ochronnej gazoci¹gu wysokiego cinienia. W terenie tym ustala siê
zakaz: nasadzeñ drzew i krzewów, budowy ogrodzeñ sta³ych (dopuszcza siê ogrodzenia rozbieralne lub samonone), podejmowania dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas
eksploatacji. Skrzy¿owania sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu z gazoci¹giem wysokiego cinienia nale¿y projektowaæ i wykonywaæ zgodnie
z przepisami szczególnymi.
5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 02 Kw,
03 Kw, 04 Kw, 05 Kw, 06 Kw przeznacza siê na funkcje
komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
a) Tereny 02 Kw, 03 Kw:
 drogi dojazdowe;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10 m jak na rysunku planu;
 ulica 02 Kw zakoñczona placem do zawracania o
wymiarach 15mx15m (jak na rysunku planu);
 nawierzchnia jezdni utwardzona, chodników przepuszczalna.
b) Teren 04 Kw  ci¹g pieszo  jezdny.
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
8 m jak na rysunku planu;
 ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 15 m x 12 m (jak na rysunku planu);
 nawierzchnia utwardzona.
c) Tereny 05 Kw, 06 Kw:
 ci¹gi piesze;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: teren 05
Kw minimum 4m, teren 06 Kw minimum 3 m, jak
na rysunku planu;
 nawierzchnia przepuszczalna.
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d) We wszystkich terenach komunikacji dopuszcza siê
lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do terenów:
 1 MN: od ulicy dojazdowej 02 Kw oraz 03 Kw;
 2 MN: od ulicy dojazdowej 02 Kw i 03 Kw oraz
ci¹gu pieszo  jezdnego 04 Kw;
 3 MN: od ulicy dojazdowej 02 Kw oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 04 Kw;
 4 Z, 5 ZL: od ulicy dojazdowej 03 Kw.
b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN zabezpieczyæ miejsca
postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/
mieszkanie.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji sanitarnej.
Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN, 2 MN, 3 MN: powierzchniowo,
w obrêbie terenu;
 dla terenu 01 K: w obrêbie terenu;
 dla terenu 02 Kw, 03 Kw, 04 Kw: do kanalizacji
deszczowej, a nastêpnie do studni ch³onnych w
tych terenach lub do cieku. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do studni ch³onnych lub do cieku oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniakch
 dla terenu 05 Kw, 06 Kw: powierzchniowo, w obrêbie terenów.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne.
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 MN, 2 MN, 3 MN 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN, 2 MN,
3Mn w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg
przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku
do uchwa³y;
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
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2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

878
UCHWA£A Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany statutu so³ectw.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹czniki do Uchwa³y Nr 29/90 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 padziernika 1990 r. w sprawie utworzenia
jednostek pomocniczych od Nr 1 do Nr 10 otrzymuj¹
brzmienie jak w za³¹cznikach do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr VII/75/99 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany statutów so³ectw.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA BORÊTY
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Borêty stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Borêty.
§2
1. So³ectwo Borêty jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi-so³ectwa Borêty dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 na podstawie statutu gminy Lichnowy
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Borêty jest wie Borêty
oraz osiedle mieszkaniowe Borêty I i osiedle mieszkaniowe Borêty II.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
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 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym
w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
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 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej
i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej w
us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
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4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.

2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§ 14

§ 18

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 15

§ 19

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
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od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 23

§ 29

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ

1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
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2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Borêty.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA D¥BROWA
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa D¹browa stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
D¹browa.
§2
1. So³ectwo D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹, której

mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa D¹browa dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa D¹browa jest wie D¹browa.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
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 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta
w sprawach, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:

2.

3.
4.
5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.

§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 19
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
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nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
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Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25

1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
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7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa D¹browa.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA LICHNOWY
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Lichnowy stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Lichnowy.
§2
1. So³ectwo Lichnowy jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Lichnowy dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Lichnowy jest wie Lichnowy wraz z ul. Lipow¹ (osiedle mieszkaniowe zak³adu rolnego)
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
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2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
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2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,

2.

3.
4.
5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.

b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§ 14

§ 18

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 15

§ 19

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 16

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.

W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siæ po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,

§ 20

§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
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W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
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2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
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Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Lichnowy.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA LICHNÓWKI
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Lichnówki stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Lichnówki.
§2
1. So³ectwo Lichnówki jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi-so³ectwa Lichnówki dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Lichnówki jest wie Lichnówki oraz osiedle mieszkaniowe Lichnówki I i Lichnówki II.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.

§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
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 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.

i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.

§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków

§ 11

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
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§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
3. Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 19
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wy-
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branych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
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Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28

So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.

1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.

Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.

§ 27

§ 31

1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.

Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Lichnówki.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA LISEWO MALBORSKIE
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Lisewo Malborskie stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Lisewo Malborskie.
§2
1. So³ectwo Lisewo Malborskie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi-so³ectwa Lisewo Malborskie dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Lisewo Malborskie jest
wie Lisewo Malborskie oraz ul.Kolejowa (osiedle zak³adu rolnego).
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym
w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
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 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo-wychowawczej
i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej w
us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
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4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.

od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 16

§ 20

W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.

§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2 .Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 19

§ 23

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
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przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.

3.
4.

§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szcze-

5.

6.
7.

8.
9.
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gólnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30

Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Lisewo Malborskie.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA PARSZEWO
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Parszewo stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Parszewo
§2
1. So³ectwo Parszewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
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wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi-so³ectwa Parszewo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Parszewo jest wie Parszewo oraz osiedle mieszkaniowe zak³adu rolnego Parszewo.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹-

cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta
w sprawach, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
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§ 10

1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.

Dziennik Urzêdowy
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5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz
warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
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§ 16

§ 20

W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.

§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 19

§ 23

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
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gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
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5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Parszewo.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA PORDENOWO
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Pordenowo stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Pordenowo.
§2
1. So³ectwo Pordenowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Pordenowo
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Pordenowo jest wie Pordenowo.
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Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.

2.

§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.

3.

§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.

4.

§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,

5.

 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9

1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
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2.

3.
4.
5.

 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
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 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
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up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 19
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.

Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
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2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
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9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Pordenowo.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA STARYNIA
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Starynia stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Starynia.
§2
1. So³ectwo Starynia jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Straynia dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Starynia jest wie Starynia.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
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2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,

 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz po-
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boru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
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 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

znacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 19

§ 23

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wy-

§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
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przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
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§ 31

Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Starynia.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA SZYMANKOWO
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Szymankowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Szymankowo.
§2
1. So³ectwo Szymankowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Szymankowo
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Szymankowo jest wie
Szymankowo.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.

§ 30

§5

Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.

Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
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§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê
gminy niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych
dziedzin ¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na
zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.

5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
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 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
3. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
4. Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
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rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
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2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 19
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.

§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powinien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym

§ 21

§ 25

1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.

1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
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Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
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2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: so³ectwo
Tropiszewo.

§ 29

§2

1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
5. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6. Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
7. W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
8. Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
9. Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.

1. So³ectwo Tropiszewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Lichnowy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Tropiszewo
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 na podstawie statutu gminy Lichnowy,
 na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem dzia³ania so³ectwa Tropiszewo jest wie Tropiszewo oraz osiedle mieszkaniowe zak³adu rolnego.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30
Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Szymankowo.
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr III/33/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA TROPISZEWO
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Tropiszewo stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
 zebranie wiejskie,
 so³tys,
 rada so³ecka.
2. Zebranie wiejskie powo³uje komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 tj.so³tysa
i rady so³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa, sk³ada siê z 3 osób.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
5. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje Przewodnicz¹cy w
zale¿noci od potrzeb.
§5
Celem so³ectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz warunków dla
pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu so³ectwa.
§6
1. Do zadañ mieszkañców wsi-so³ectwa nale¿y:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
 kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
 organizowanie mieszkañców do wspólnych na rzecz
miejsca zamieszkania,
 gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym w zarz¹d powierniczy.
§7
Zadania, o których mowa w § 6 so³ectwo realizuje poprzez:
 podejmowanie uchwa³ stanowi¹cych w ramach
przyznanych statutowi uprawnieñ,
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 opiniowanie przekazanych przez wójta lub radê gminy
niektórych spraw dotycz¹cych wa¿niejszych dziedzin
¿ycia w so³ectwie,
 prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej,
 sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi i wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi
ich funkcjonowania,
 wystêpowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta
w sprawach, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
 uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych.
§8
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
 wybór i odwo³anie so³tysa,
 wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
 opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
 uchwalenie rocznych planów finansowych,
 utrzymanie, konserwacja i remont mienia komunalnego przeznaczonego w zarz¹d,
 okrelenie zasad korzystania z poszczególnych
przedmiotów mienia komunalnego ruchomego,
 podjêcie czynów spo³ecznych na rzecz so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie opiniuje:
 projekt uchwa³y rady gminy i zarz¹dzeñ wójta gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
 projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 sprawy rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, rozmieszczeñ
przystanków autobusowych oraz funkcjonowania
komunikacji publicznej,
 lokalizacjê zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿e byæ
uci¹¿liwa dla mieszkañców.
3. Rada gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
 oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa, w uzgodnieniu z wójtem gminy, który zawiera umowy,
 organizowaniu na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Uprawnienia kontrolne:
So³ectwo jest uprawnione do spo³ecznej kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoæ wp³ywa na warunki ¿ycia w so³ectwie.
5. Uprawnienia w zakresie dzia³alnoci spo³eczno  wychowawczej:
 zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej na terenie so³ectwa i wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê w/w problemami,
 podejmowanie dzia³alnoci owiatowo -wychowawczej i kulturalnej,
 wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie wnioskowania o objêcie pomoc¹
i wspó³udzia³ w organizowaniu pomocy spo³ecznej
w us³ugach.

Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§9
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebrania wiejskie trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 10
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
 dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
 uczestniczenie w naradach so³tysów,
 pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
 wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
 prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i rodkami finansowym, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
 dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym
siê na terenie so³ectwa.
2. So³tys realizuje równie¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹ce:
 organizowania wykonania przez mieszkañców so³ectwa obowi¹zków wobec pañstwa, a zw³aszcza
poboru w drodze inkasa podatków i op³at oraz poboru innych nale¿noci pieniê¿nych od mieszkañców so³ectwa,
 zapobiega powodziom i pomaga w likwidacji jej skutków,
 bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym ustalenia kolejnoci pe³nienia wart przeciwpo¿arowych, rodków
i sposobów alarmowania oraz tras obchodu wartowników,
 organizowania pierwszej pomocy dla mieszkañców
dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
 zadañ w zakresie obronnoci,
 przestrzegania wykonania obowi¹zku meldunkowego oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy,
 dorêcza mieszkañcom nakazy p³atnicze oraz upomnienia na nale¿noci pieniê¿ne ustalone przez wójta.
3. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alnoci oraz
o realizacji dochodów i wydatków so³ectwa.
4. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
5. Na sesji rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 11
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
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so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej 1
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
Rada so³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych.
Rada so³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje uch realizacjê,
 decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 12

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
 z w³asnej inicjatywy,
 z inicjatywy rady so³eckiej,
 na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
 na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy
i obiegówki.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
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4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
rad¹ so³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 16
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ wójta gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzêdu gminy do kontaktów z so³ectwem.
§ 17
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania
osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt 1 quorum nastêpne zebranie mieszkañców so³ectwa odbywa siê po
up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu:
a) w przypadku zebrania zwo³anego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej  przy obecnoci 1/10 osób uprawnionych do g³osowania: w przypadku braku w drugim terminie quorum nastêpne zebranie zwo³uje siê
w ci¹gu 30 dni,
b) w przypadku zebrañ zwo³anych w innym celu ni¿
okrelony w ppkt a)  niezale¿nie od iloci osób obecnych i uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³y podejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów 
przeciw.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane.Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy. W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienia Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 19
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub ich odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
od 3 do 5 osób (w zale¿noci od iloci osób obecnych
na zebraniu) wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza siê na kartkach
do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ rady gminy.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
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 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 21
1. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów osób uprawnionych do g³osowania, obecnych na zebraniu wiejskim.
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, g³osowanie powtarza siê. Bior¹ w nim udzia³ dwaj kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym
g³osowaniu i nie wycofali swej kandydatury.Za wybran¹ uwa¿a siê osobê, która w drugim g³osowaniu otrzyma³a bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ dwóch kandydatów (przy
liczbie kandydatów wiêkszej od dwóch) uzyska³o tak¹
sam¹ iloæ g³osów w pierwszym g³osowaniu zebranie
wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki
sposób nast¹pi wy³onienie dwóch kandydatów uprawnionych do wziêcia udzia³u w drugim g³osowaniu: czy
zostanie przeprowadzone losowanie, czy tajne g³osowanie.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie przynios³oby rozstrzygniêcia, Wójt Gminy w ci¹gu 30 dni od dnia wyborów wyznacza nowy termin zebrania wed³ug zasad przyjêtych
w statucie so³ectwa.
3. Pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej uwa¿a siê za wybranych sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. W przypadku, gdy dwóch lub wiêcej
kandydatów uzyska tak¹ sam¹ iloæ g³osów (przy liczbie zg³oszonych kandydatów wiêkszej od dwóch) zebranie wiejskie decyduje w drodze g³osowania jawnego w jaki sposób nast¹pi wy³onienie dwóch cz³onków
rady so³eckiej: czy poprzez losowanie, czy ponowne
tajne g³osowanie sporód wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tak¹ sam¹ iloæ g³osów.
§ 22
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co najmniej 10% osób uprawnionych do g³osowania powi-

nien byæ poddany g³osowaniu na zebraniu, na którym
zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym  w terminie jednego miesi¹ca.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno nast¹piæ po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, rada
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
Rozdzia³ VI
Gospodarka mieniem komunalnym
§ 25
1. Mieszkañcy so³ectwa korzystaj¹ z po³o¿onego na terenie so³ectwa mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego.
2. So³ectwo gospodaruje mieniem komunalnym ruchomym, przekazanym w u¿ytkowanie odrêbnym protoko³em, natomiast mieniem komunalnym nieruchomym
gospodaruje wójt.
§ 26
1. Zebranie wiejskie okrela zasady korzystania z poszczególnych przedmiotów mienia komunalnego oraz ustala jego gospodarza.
2. Zebranie wiejskie opiniuje kandydata na gospodarza
mienia komunalnego nieruchomego wskazanego przez
wójta, po³o¿onego na terenie so³ectwa.
3. Zebranie wiejskie przedk³ada wójtowi wnioski o zmianê przeznaczenia mienia komunalnego nieruchomego.
§ 27
1. So³tys nadzoruje gospodarowaniem poszczególnymi
przedmiotami mienia komunalnego w so³ectwie w
uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹.
2. So³tys odpowiada przed rad¹ gminy za w³aciw¹ gospodarkê mieniem komunalnym.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 28
So³ectwo mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie w danym roku
bud¿etowym rodków na realizacjê zadañ gospodarczych,
inwestycyjnych na podstawie z³o¿onego wniosku do Wójt
Gminy Lichnowy w terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
Rozdzia³ VIII
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa,
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 rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje skarbnik
gminy.
Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz,
aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego
korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z prawem i statutem so³ectwa.
Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
Podjête przez zebranie wiejskie uchwa³y so³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni wójtowi gminy celem stwierdzenia
ich zgodnoci z prawem.
W razie w¹tpliwoci, co do zgodnoci uchwa³ zebrania wiejskiego z prawem wójt mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie do czasu wyjanienia w¹tpliwoci, nie d³u¿ej
ni¿ na okres 2 miesiêcy.
Wójt uchyla uchwa³y zebrania wiejskiego w razie nie
budz¹cej w¹tpliwoci sprzecznoci tych uchwa³ z prawem.
Na rozstrzygniêcia wójta okrelone w pkt 6 i 7 organom so³ectwa przys³uguje sprzeciw do Rady Gminy
Lichnowy z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od podjêcia przez
Wójta decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y lub
jej uchyleniu. Rada Gminy Lichnowy rozstrzyga sprawê w sposób ostateczny.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 30

Podstawowe dokumenty dzia³alnoci so³ectwa tj. protoko³y, uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane s¹ na stanowisku sekretarza gminy w urzêdzie
gminy.
§ 31
Zmiana statutu wymaga podjêcia przez radê gminy
uchwa³y o zmianie statutu so³ectwa Tropiszewo.

879
UCHWA£A Nr V/41/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego osiedla
Podgrodzie w S³upsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co
nastêpuje:
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Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1

Uchwala siê zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego osiedla Podgrodzie w granicach opracowania oznaczonych na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y. Opracowanie przyjmuje nazwê PODGRODZIE II. Ustalenia przedmiotowego opracowania wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cego za³¹cznik do przedmiotowej uchwa³y.
§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
docelowe, poprawne przestrzennie i technicznie, zagospodarowanie terenu fragmentu miasta S³upska objêtego granicami opracowania poprzez:
1) zabezpieczenie mo¿liwoci wykonania ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 213 relacji S³upsk  Puck.
2) poprawê standardu zamieszkiwania poprzez wyprowadzenie b¹d przekszta³cenie istniej¹cych funkcji
uci¹¿liwych.
3) stworzenie warunków prawnych dla budowy nowej
substancji mieszkaniowo -us³ugowej w obszarze cis³ego ródmiecia.
4) lokalizowanie nowych inwestycji zwi¹zanych z funkcjami ustalonymi przedmiotow¹ regulacj¹.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jak
i ustaleniach rysunku planu mowa jest o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y.
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
4) granicach opracowania  nale¿y przez to rozumieæ
granice opracowania pokazane na rysunku planu.
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które winno przewa¿aæ
na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6) przeznaczeniu towarzysz¹cemu  nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie towarzysz¹ce przeznaczeniu
podstawowemu ustalone rysunkiem planu.
Rozdzia³ II
Przedmiot ustaleñ
§4
1. Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzysz¹cego dla terenów objêtych opracowaniem
2) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej.
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4) okrelenie lokalnych warunków i zasad kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzenia terenu, w tym równie¿ nieprzekraczalnych, preferowanych linii zabudowy,
5) okrelenie warunków zagospodarowania terenów.

Rozdzia³ V
Ustalenia w zakresie
wzrostu wartoci i obrotu nieruchomoci

Rozdzia³ III
Ustalenia przeznaczenia podstawowego
dla terenów objêtych granicami planu

Ustala siê stawkê trzydziesto procentow¹ (30%) s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jednorazowej w momencie obrotu
nieruchomoci¹.

§5
1. Ustala siê funkcje, zgodne z ustalonym rysunkiem planu, przeznaczeniem podstawowym terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, wed³ug oznaczeñ u¿ytych na rysunku planu
2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego,
2) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pasach drogowych,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do
prawid³owego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
Rozdzia³ IV
Zasady ogólnego zagospodarowania
terenów bêd¹cych przedmiotem ustaleñ
§6
1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obszary o ró¿nym przeznaczeniu mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu w³asnoci lub u¿ytkowania pod
warunkiem, ¿e odleg³oæ linii nowo poprowadzonej od
ustalonej na rysunku planu nie przekroczy rzeczywistych 2 m oraz, ¿e powierzchnia ¿adnego z obszarów z
podstawowym przeznaczeniem nie bêdzie pomniejszona o wiêcej ni¿ 5% powierzchni ustalonej na rysunku
planu.
2. Dozwala siê wydzielanie nowych dzia³ek z przestrzeni
obszaru adaptowanej lub nowoprojektowanej funkcji
przeznaczenia podstawowego, zwi¹zanych ze zmian¹
w³asnoci zabudowy b¹d terenu. Na nowo wydzielonych dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c pod
uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloci¹ miejsc parkingowych)
3. Ustala siê nieprzekraczalne, preferowane linie zabudowy jak na rysunku planu.
4. Definiuje siê w/w pojêcie linii zabudowy:
1) preferowan¹ lini¹ zabudowy jest linia zabudowy
pierwszej kondygnacji okrelona rysunkiem planu,
po¿¹dana ze wzglêdu na poprawnoæ kompozycji
urbanistycznej. Dozwala siê odstêpstwo od zadanej
linii w uzasadnionych przypadkach zwi¹zanych z indywidualnymi ¿yczeniami inwestora,
2) nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy jest linia oddalona
od granicy w³asnoci o 4 m niemo¿liwa do przekroczenia projektowan¹ zabudow¹. Ustalenie dopuszcza lokalizacjê zabudowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w przypadku lokalizowania przegród
pionowych (cian) bez otworów drzwiowych i okiennych w odleg³oci 3 m od granicy w³asnoci.
5. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach terenów funkcji podstawowej w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego.

§7

Rozdzia³ VI
Ustalenia w zakresie dóbr kultury
§8
1. Czêæ istniej¹cych obiektów objêtych opracowaniem,
o funkcji mieszkaniowej, znajduj¹ siê w obszarze objêtym zasiêgiem strefy Bzachowanych elementów zabytkowych, ustalonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska.
2. Ustala siê koniecznoæ uzyskania szczegó³owych wytycznych konserwatorskich dla ka¿dego zamiaru inwestycyjnego dotycz¹cego obiektu znajduj¹cego siê w w/
w strefie B i znajduj¹cego siê w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury wed³ug oznaczeñ wykazanych na rysunku planu.
3. Wyznacza siê w planie strefê wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem
planu i obejmuj¹c¹ obszar stanowisk archeologicznych
ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury.
4. Dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania, przed zmian¹ funkcji i sposobu u¿ytkowania
terenu, b¹d badañ, o charakterze nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie procesu inwestycyjnego w zakresie ka¿dorazowo okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
wydanym zezwoleniu.
Rozdzia³ VII
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§9
1. Adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹, sanitarn¹
i deszczow¹.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej na sieæ kanalizacji sanitarnej.
3. Ustala siê rozdzielczy system kanalizacji sanitarno-deszczowej tj. sieæ sanitarn¹ oraz sieæ deszczow¹.
4. Nowo wznoszone obiekty pod³¹czyæ do istniej¹cego
uzbrojenia sanitarnego, na warunkach wyznaczonych
przez zarz¹dcê sieci.
5. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych, dróg, placów manewrowych i parkingów, po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
6. Ustala siê odprowadzenie wód opadowych z dachów
budynków istniej¹cych i nowoprojektowanych do
zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej
7. Ustala siê przebieg kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gowej w ci¹gach nowoprojektowanych ulic.
§ 10
Adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹ redniego i niskie-
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go cinienia. Zaopatrzenie w gaz nowoprojektowanej zabudowy bezporednio z sieci istniej¹cych. Ustala siê
wyposa¿enie terenu w granicach opracowania w gaz przewodowy którego sieæ redniego i niskiego cinienia nale¿y budowaæ w istniej¹cych oraz planowanych pasach
drogowych wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§ 11
1. Ustala siê wyposa¿enie terenu objêtego opracowaniem
w sieæ ciepln¹ doprowadzaj¹c¹ czynnik grzewczy do
istniej¹cej i nowo wznoszonej zabudowy. Sieæ z rur
preizolowanych, prowadzona w pasach drogowych.
2. Dopuszcza siê inne ród³a ciep³a nie powoduj¹ce przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia rodowiska
§ 12
Usuwanie odpadów sta³ych
1) segregowaæ odpady wed³ug grup asortymentowych
(odpady komunalne sk³adowaæ oddzielnie od odpadów
technologicznych),
2) bezwzglêdny zakaz wytwarzania odpadów zanieczyszczonych ropopochodnymi,
3) ustala siê selektywne gromadzenie odpadów sta³ych
w kontenerach w obszarze przeznaczenia podstawowego i ich wywóz na wysypisko w Bierkowie przez
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej.
§ 13
Adaptuje siê istniej¹ca sieæ teletechniczn¹. Nowo wznoszon¹ zabudowê pod³¹czyæ do sieci istniej¹cej
§ 14
Zewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenu w granicach
opracowania stanowi sieæ dróg okalaj¹cych, obci¹¿onych
ruchem tranzytowym drogi krajowej MR6 oraz ruchem
wewn¹trzmiejskim i miêdzydzielnicowym wraz ze wzmo¿on¹ komunikacj¹ zbiorow¹.
§ 15
Wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objêtego
granicami opracowania stanowi ci¹g drogi wojewódzkiej
nr 213 relacji S³upsk  Puck (ul. wiêtego Piotra) oraz sieæ
adaptowanych dróg lokalnych (ul. Na Wzgórzu, D¹brówki, Sk³odowskiej) i dojazdowych oraz nowoprojektowanych: lokalnych i dojazdowych.
§ 16
1. Ustala siê adaptacjê i rozbudowê istniej¹cego zainwestowania elektroenergetycznego dla planowanych dzia³añ zwi¹zanych z przekszta³ceniem terenu objêtego
opracowaniem.
2. Nowe zainwestowanie liniowe lokalizowaæ w liniach
rozgraniczaj¹cych pasów drogowych ulic adaptowanych lub nowoprojektowanych.
3. Nowe zainwestowanie kubaturowe (stacje trafo) lokalizowaæ w obszarach przeznaczenia podstawowego
zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 2 pkt 3, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
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Rozdzia³ VIII
Ustalenia w zakresie ochrony przed ha³asem,
wibracjami oraz innymi uci¹¿liwociami
§ 17

1. Ustala siê dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku
powodowany przez poszczególne ród³a ha³asu z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l¹dowania i przeloty statków
powietrznych zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi.
2. Ustanawia siê bezwzglêdny zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej wibracje o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane.
3. Ustanawia siê bezwzglêdny zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej powstawanie promieniowania niejonizuj¹cego, stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia
ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska.
Rozdzia³ IX
ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 18
1. Przewiduje siê ukrycie ludnoci w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej pañstwa w przystosowanych
na ukrycia typu 1, podpiwniczeniach istniej¹cych i projektowanych budynków. W obszarze opracowania nie
ustala siê lokalizacji wolno stoj¹cych obiektów obronnych.
2. Ustala siê w okresach specjalnych zabezpieczenie w
wodê ze róde³ awaryjnych wskazanych planem dzia³añ w okresach podwy¿szonej gotowoci obronnej.
3. Obszar opracowania objêty jest zasiêgiem akustycznym syreny alarmowej zlokalizowanej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Adaptuje siê stan
istniej¹cy do potrzeb w zakresie alarmowania i ostrzegania.
Rozdzia³ X
ustalenia zakazów, nakazów i zaleceñ
obowi¹zuj¹cych w ca³ym obszarze opracowania
§ 19
1. Zakazy:
1) zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu,
2) bezwzglêdny zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych,
3) zakaz lokalizowania oraz wykonywania dzia³alnoci
inwestycyjnej szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi, a w szczególnoci prowadzenia
dzia³alnoci us³ugowej stwarzaj¹cej zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia ludzi,
4) zakaz lokalizowania nowej, naziemnej, zabudowy gara¿owej (zarówno zwarte kompleksy gara¿owe jak
i wolnostoj¹ce obiekty pojedyncze) w obszarach nowoustalonej funkcji mieszkaniowej. Dozwala siê budowê podziemnych urz¹dzeñ s³u¿¹cych funkcji gara¿owania. Przykrycia urz¹dzeñ zagospodarowaæ dla
funkcji przydomowej zieleni rekreacyjnej.
2. Nakazy:
1) ustala siê obowi¹zek selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych w miejscu ich powstania w
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specjalnych pojemnikach lub urz¹dzeniach magazynuj¹cych gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo prac prze³adunkowych i ich przewozu.
Rozdzia³ XI
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA OBSZARÓW
§ 20
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE (KARTY TERENÓW)
dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi ró¿ne sposoby u¿ytkowania
zgodnie z rysunkiem planu

3. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2
4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego

KARTY TERENÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU MIASTA S£UPSKA PODGRODZIE

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.UZ(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANE US£UGI W ZAKRESIE OCHRONY I RATOWANIA ZDROWIA I ZYCIA
POWIERZCHNIA 1.UZ(A)  2,76 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY US£UG W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I RATOWANIA ¯YCIA
LUDZKIEGO
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE ADAPTOWANEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I FUNKCJI JEJ TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO
SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obiekty (wg oznaczeñ rysunku planu) w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Postêpowanie w zakresie adaptacji remontu lub modernizacji zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego ze szczególnym uwzglêdnieniem istniej¹cych pomników przyrody.

2.UO(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA FUNKCJA OWIATY
1. POWIERZCHNIA 2.UO(A)  0,95 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY OWIATY I
NAUCZANIA
2. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE ADAPTOWANEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I FUNKCJI JEJ TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO
SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

3.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA FUNKCJA US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
O CHARAKTERZE CENTROTWÓRCZYM
POWIERZCHNIA 3.UH(N)  0,31 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
US£UGI UCI¥¯LIWE
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,2
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2, wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsza ni¿ 1500 m2
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci III kondygnacji nadziemnych
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem
linie zabudowy  minimum 6 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy (wg. rysunku planu)
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie wystêpuj¹
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej ulicy Na
Wzgórzu, lokalizacja wjazdu z zachowaniem normatywnej odleg³oci od skrzy¿owania z pasem drogowym
drogi wojewódzkiej nr 213, ul. wiêtego Piotra.
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Na
Wzgórzu
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania (pas drogowy ul. Obroñców Wybrze¿a) na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê
sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy Na
wzgórzu
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie okrela siê zasad u¿ytkowania tymczasowego. Obszar uwolniæ od zabudowy magazynowo  gospodarczej dla realizacji ustalonych zamierzeñ inwestycyjnych.
OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Ustala siê przedmiotowy obszar obszarem zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej maj¹cej na celu stworzenie kompleksu funkcji us³ugowo-handlowych o charakterze centrotwórczym o wysokich walorach u¿ytkowych i estetycznych
INNE ZAPISY
Uwolniæ przestrzeñ dla nowego zainwestowania. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ramach realizacji nowych za-
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mierzeñ inwestycyjnych. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

4.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA FUNKCJA US£UG W ZAKRESIE OBS£UGI RUCHU SAMOCHODOWEGO, STACJA PALIW
FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE: FUNKCJE KOMPLEMENTARNIE ZWI¥ZANE Z PRZEZNACZENIEM PODSTAWOWYM
POWIERZCHNIA 4.UH(N)  0,23 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
FUNKCJE NIE ZWI¥ZANE Z PRZEZNACZENIEM PODSTAWOWYM, W SZCZEGÓLNOCI FUNKCJE ZWI¥ZANE Z WSZELK¥ DZIA£ALNOCI¥ WYTWÓRCZ¥.
WARUNKI URBANISTYCZNE
maks. i min. wielkoæ podzia³u  ca³oæ obszaru wykazanego rysunkiem, bez wtórnych podzia³ów geodezyjnych
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci otaczaj¹cej zabudowy
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem
linie zabudowy  nie okrela siê
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja istniej¹cego uzbrojenia w pasach drogowych s¹siaduj¹cych z obszarem przeznaczenia podstawowego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹cy budynek fabryczny bêd¹cy w ewidencji WKZ (wg. oznaczeñ rysunku planu).
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie wyklucza siê wszelkie funkcje w wyniku
których powstaje:
 ha³as, ponad poziom dopuszczalny okrelony w
przepisach szczegó³owych.
 wibracje o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na
rodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane.
 promieniowanie niejonizuj¹ce, stwarzaj¹ce zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska
 przekroczenie normy jakoci rodowiska okrelonej
w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych
wartoci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych w
powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355).
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Wyeliminowaæ sp³yw nieczystoci pochodzenia
ropopochodnego stosuj¹c separatory i odt³uszczacze
Stosowaæ szczelne powierzchnie betonowe zapewniaj¹ce sp³yw wód opadowych do urz¹dzeñ czyszcz¹co 
filtruj¹cych, izoluj¹cych wody opadowych od gruntu.
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8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji produkcyjno  us³ugowo  handlowych
do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych
umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla
obszaru. Bezwzglêdny zakaz rozbudowy istniej¹cych
obiektów
9. OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Ustala siê przedmiotowy obszar obszarem zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej wiod¹cego inwestora maj¹cej na celu stworzenie zespo³u zabudowy
dla funkcji przeznaczenia podstawowego o wysokim
standardzie wiadczonych us³ug, cechuj¹cego siê wysokimi walorami u¿ytkowymi i estetycznymi.
10. INNE ZAPISY
Wprowadzenie funkcji przeznaczenia podstawowego
mo¿liwe po wykonaniu skutecznych dzia³añ formalno-prawnych uwalniaj¹cych teren dla nowej funkcji.
Przed wydaniem decyzji WziZT wykonaæ szczegó³owe opracowanie ustalaj¹ce organizacje ruchu ko³owego ze szczególnym uwzglêdnieniem wjazdów i wyjazdów, w nawi¹zaniu do pozosta³ych ustaleñ niniejszego planu a tak¿e do geometrii i organizacji ruchu
istniej¹cej drogi krajowej M6 (ul. Gdañska-Garncarska)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

5.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA
FUNKCJA US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH O CHARAKTERZE
CENTROTWÓRCZYM
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: MIESZKANIOWA
POWIERZCHNIA 5.UH  0,36 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
US£UGI UCI¥¯LIWE
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
FUNKCJE ZWI¥ZANE Z FUNKCJ¥ PIERWOTN¥ (ISTNIEJ¥CE ZAINWESTOWANIE DLA FUNKCJI UPRAW
OGRODNICZYCH)
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  0,7
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2, dozwala siê jedynie poprzeczny podzia³ terenu przeznaczenia podstawowego (nowo wydzielone granice w osi wsch  zach), wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek nie mniejsza ni¿ 1000 m2.
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci otaczaj¹cej zabudowy, jednak nie mniej ni¿
II kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi
linie zabudowy  w przypadku dokonania wtórnych podzia³ów obszaru przeznaczenia podstawowego ustala
siê obowi¹zek budowy zwartej pierzei na ca³ej d³ugoci obszaru.
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanej
drogi 58.KL(N)
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woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy D¹brówki
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania, na warunkach wyznaczonych
przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy D¹brówki
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego, w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby
nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.
STREFY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹, za wyj¹tkiem ponadnormatywnego ha³asu od komunikacyjnego z drogi krajowej MR6
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji istniej¹cych do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru. Bezwzglêdny
zakaz utrwalania tymczasowo wykorzystywanego zainwestowania. Docelowo obszar uwolniæ dla realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych.
INNE ZAPISY
Uwolniæ przestrzeñ dla nowego zainwestowania. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ramach realizacji nowych
zamierzeñ. Teren posiada zgodê Ministra Rolnictwa,
Lenictwa i Gospodarki ¯ywnociowej na zmianê sposobu u¿ytkowania terenu z rolniczego na nierolniczy,
(znak: GZU. ot. 0602/z-77101/86 z dnia 29 kwietnia
1986 r.)

6.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA FUNKCJA US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
O CHARAKTERZE MIASTOTWÓRCZYM
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: MIESZKANIOWA
POWIERZCHNIA 6.UH  0,11 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
US£UGI UCI¥¯LIWE
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
FUNKCJE ZWI¥ZANE Z FUNKCJ¥ PIERWOTN¥ (ISTNIEJ¥CE ZAINWESTOWANIE DLA FUNKCJI US£UGOWYCH ORAZ MAGAZYNOWO  HURTOWYCH)
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  nie okrela siê
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2, dozwala siê jedynie wtórny podzia³ dopuszczaj¹cy docelowy podzia³ na dwie równorzêdne dzia³ki z dostêpem komunikacyjnym od ulicy Psie Pole
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci otaczaj¹cej zabudowy, jednak nie mniej ni¿
II kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi
linie zabudowy  nie okrela siê.
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej drogi
58.KD(A)
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Henryka Pobo¿nego
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania, na warunkach wyznaczonych
przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy Henryka Pobo¿nego
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak
aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ
drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.
8. STREFY ZAGRO¯EÑ
Strefa ponadnormatywnego ha³asu od komunikacyjnego z drogi krajowej MR6
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji istniej¹cych do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru BEZWZGLÊDNY ZAKAZ UTRWALANIA TYMCZASOWO WYKORZYSTYWANEGO ZAINWESTOWANIA. Docelowo
obszar uwolniæ dla realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych.
10. INNE ZAPISY
Bezwzglêdny zakaz utrwalania wykorzystywanego zainwestowania poprzez remonty i modernizacjê istniej¹cej zabudowy. Docelowo obszar uwolniæ dla realizacji nowego zainwestowania.

1.
2.

3.

4.

5.

7.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA FUNKCJA US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
O CHARAKTERZE MIASTOTWÓRCZYM
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: MIESZKANIOWA
POWIERZCHNIA 7.UH(N)  0,11 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ I NOWOPROJEKTOWANEJ
ZABUDOWY US£UGOWEJ
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,8
maks. i min. wielkoæ podzia³u  ca³oæ obszaru wykazanego rysunkiem
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci otaczaj¹cej zabudowy minimum III kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z przepisami szczegó³owymi
linie zabudowy  nie okrela siê
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Szczególnie eksponowana lokalizacja, stanowi¹ca uzupe³nienie zabudowy pierzei ul. Garncarskiej. Lokalizacja w s¹siedztwie drogi krajowej MR6.
PARKINGI
Zabezpieczyæ dla funkcji przeznaczenia podstawowego w iloci1,5 stan. na 100 m2 p.u. Bilansowaæ w obszarze s¹siednim tj. 61.KP(N).
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej ulicy Psie
Pole
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Garncarskiej
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ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do projektowanej kanalizacji w ulicy
Garncarskiej
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak
aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ
drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce
infiltracjê wód opadowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Srefa ponadnormatywnego ha³asu oddzia³uj¹cego
szkodliwie na zdrowie ludzi od komunikacji ko³owej
(drogi krajowej MR6)  t³umiæ rozcz³onkowaniem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej w ramach
realizacji nowych inwestycji.
INNE ZAPISY
Ze wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, godz¹ce ró¿norodnoæ rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. Zaleca siê wybór w/w rozwi¹zañ (projektu) w
drodze konkursu architektonicznego.
8.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA FUNKCJA US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
O CHARAKTERZE CENTROTWÓRCZYM
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA : MIESZKANIOWA
POWIERZCHNIA 8.UH(N)  0,10 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
US£UGI UCI¥¯LIWE
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  0,9
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zakaz wtórnych podzia³ów geodezyjnych
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci otaczaj¹cej zabudowy, jednak nie mniej ni¿
II kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi
linie zabudowy  wg. rysunku planu nie mniej ni¿ 6 m
od linii rozgraniczaj¹cej pasy drogowe
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z adaptowanej drogi
51.KL(A)
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy D¹brówki
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania, na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy D¹brówki
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak
aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ
drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce
infiltracjê wód opadowych.
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7. STREFY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹, za wyj¹tkiem przewidywanego, ponadnormatywnego ha³asu odkomunikacyjnego z drogi wojewódzkiej nr 213 (obecna ul.wiêtego Piotra).
T³umiæ stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej w ramach realizacji nowych inwestycji.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji istniej¹cych do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru. Bezwzglêdny zakaz utrwalania tymczasowo wykorzystywanego zainwestowania. Docelowo obszar uwolniæ dla realizacji
nowych zamierzeñ inwestycyjnych.
9. INNE ZAPISY
Uwolniæ przestrzeñ dla nowego zainwestowania wyprowadzaj¹c funkcjê mieszkaniow¹ (oraz towarzysz¹ce  tj. kompleks gara¿owy) w drodze stosownych czynnoci formalno- prawnych. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ramach realizacji nowych zamierzeñ.

1.
2.
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9.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA FUNKCJA US£UG W ZAKRESIE HANDLU I OBS£UGI MIESZKAÑCÓW
POWIERZCHNIA 9.UH(N)  0,02 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
WSZYSTKIE Z WYJ¥TKIEM FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  0,9
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zakaz wtórnych podzia³ów geodezyjnych
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci II kondygnacji nadziemnych
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi
linie zabudowy  nie ustala siê
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z projektowanej drogi
59.KD(N)
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Na
Wzgórzu
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania, na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy Na
Wzgórzu
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak
aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ
drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce
infiltracjê wód opadowych.
STREFY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹, za wyj¹tkiem przewidywanego, ponadnormatywnego ha³asu odkomunikacyjnego z drogi wojewódzkiej nr 213 (obecna ul. wiêtego Piotra).
T³umiæ stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej w ramach realizacji nowych inwestycji.
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8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê tymczasowego u¿ytkowania. Teren wolny od utrudnieñ formalno  prawnych.
9. INNE ZAPISY
Preferowana zwarta zabudowa pawilonowa. W rozwi¹zaniach projektowych stosowaæ rozcz³onkowanie bry³y zabudowy wi¹¿¹c ja estetycznie i technicznie ze ciana szczytow¹ budynku s¹siedniego W³aciwie kszta³towaæ zieleñ towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ramach realizacji nowych zamierzeñ.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

10.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:NOWOUSTALONA
FUNKCJA US£UG W ZAKRESIE HANDLU I OBS£UGI
MIESZKAÑCÓW
POWIERZCHNIA 10.UH(N)  0,04 ha
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
FUNKCJE NIE ZWI¥ZANE Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zakaz wtórnych podzia³ów geodezyjnych
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci II kondygnacji nadziemnych
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi
linie zabudowy  nie ustala siê
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze s¹siednim.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cego pasa drogowego ulicy Obroñców Wybrze¿a
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Obroñców Wybrze¿a
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania, na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Obroñców Wybrze¿a
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji istniej¹cych do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru, tj wykonania korekty wielkoci dzia³ki na rzecz zabezpieczenia szerokoci pasa drogowego ulicy wiêtego Piotra dla drogi
wojewódzkiej nr 213. Bezwzglêdny zakaz utrwalania
tymczasowo wykorzystywanego zainwestowania.
INNE ZAPISY
Docelowo (po korekcie wielkoci) budowaæ zabudowê pawilonow¹. Uwolniæ przestrzeñ dla nowego zainwestowania w drodze stosownych czynnoci formalno- prawnych.

11.UH(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA FUNKCJA US£UGI W ZAKRESIE HANDLU, GASTRONOMI I OBS£UGI LUDNOCI
1. POWIERZCHNIA 11.UH(N)  0,07 ha
2. FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
FUNKCJE NIE ZWI¥ZANE Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
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3. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
4. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji istniej¹cych do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê inwestycji dla funkcji przeznaczenia podstawowego o charakterze trwa³ym. Bezwzglêdny zakaz utrwalania istniej¹cego nietrwa³ego zainwestowania funkcji
przeznaczenia podstawowego.
5. INNE ZAPISY
Docelowo uwolniæ przestrzeñ dla nowego (trwa³ego)
sposobu zainwestowania w drodze stosownych czynnoci formalno- prawnych.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

12.MW.UH(A);
13.MW.UH(A);
14.MW.UH(A);
15.MW.UH(A);
24.MW.UH(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
POWIERZCHNIA 12.MW.UH(A)  0,30 ha;
13.MW.UH(A)  0,27 ha;
14.MW.UH(A)  0,31 ha;
15.MW.UH(A)  0,46 ha;
24.MW.UH(A)  0,20 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ
I US£UGOWEJ oraz REHABILITACJI, REWITALIZACJI I
REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE GARA¯OWANIA NA ZAPLECZU ZABUDOWY, FUNKCJE GOSPODARCZO  MAGAZYNOWE
ORAZ DZIA£ALNOÆ RZEMIELNICZA
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej
1 mp/4mieszkañ w obszarach przeznaczenia podstawowego lub obszarach s¹siednich w ramach prowadzonych prac rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z zachowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponad to
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego, w tym wartociowy drzewostan.

Poz. 879
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Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak
aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
Stosowaæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
W obszarze 15MW.UH(A) istniej¹cy zak³ad produkcji
spo¿ywczej 50.UR(A)  piekarnia. Przekroczenie norm
jakoci rodowiska w wyniku produkcji spo¿ywczej.
Ponad to, strefa ha³asu oraz wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza na
zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane od
komunikacji ko³owej  t³umiæ rozcz³onkowaniem zabudowy parteru w ramach adaptacji przestrzeni kondygnacji parteru dla funkcji us³ug oraz stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
9. STAN TECHNICZY ZABUDOWY
Wed³ug ustaleñ rysunku planu
10. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach zabudowy, w szczególnoci dzik¹ zabudowê gara¿owo-us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli budowlanej, likwidowaæ w miarê mo¿liwoci formalnoprawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³owego
ich zagospodarowania. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ
rekreacji przydomowej w ramach prowadzonej sukcesywnie rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryzacji
wnêtrz urbanistycznych. Wnêtrza przewietrzaæ, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w kondygnacji
przyziemia w ramach prac adaptuj¹cych partery dla
funkcji us³ugowych. Nadmiar wód opadowych retencjonowaæ na zagospodarowywanym terenie. Z obszaru 15.MW.UH(A) bezwzglêdnie wyeliminowaæ dzia³alnoæ powoduj¹c¹:
 ha³as, ponad poziom dopuszczalny okrelony w §
15 przedmiotowej uchwa³y
 przekroczenie normy jakoci rodowiska okrelonej w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartoci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355).

4. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci-1,5 stan. na
100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1mp/5mieszkañ w obszarze s¹siednim (24 MW.UH)
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego
8. STAN TECHNICZY ZABUDOWY
Wed³ug ustaleñ rysunku planu
9. INNE ZAPISY
Dokonaæ korekty w³asnoci dla mo¿liwoci realizacji
ustaleñ planu w zakresie terenu 43.MW.UH.(A). Substandardowe zainwestowanie na zapleczu zabudowy
przewidziane do likwidacji. Zakaz utrwalania funkcji niepo¿¹danych na zapleczu zabudowy poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowy.

16.MW.UH(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA 16.MW.UH(A)  0,21 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ
I US£UGOWEJ
2. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE GARA¯OWANIA NA ZAPLECZU ZABUDOWY, FUNKCJE GOSPODARCZO  MAGAZYNOWE
ORAZ DZIA£ALNOÆ RZEMIELNICZA
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  j zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2

2.

1.

3.

4.

17.MW.UH(A);
18.MW.UH(A);
19.MW.UH(A);
21.MW.UH(A);
25.MW.UH(A);
26.MW.UH(A);
27.MW.UH(A);
28.MW.UH(A);
29.MW.UH(A);
30.MW.UH(A);
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA MIESZKANIOWA
DOZWOLONA FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
POWIERZCHNIA 17.MW.UH(A)  0,39 ha; 18.MW.UH(A)
 0,16 ha; 19.MW.UH(A)  0,07 ha; 21.MW.UH(A)  0,10
ha; 25.MW.UH(A)  0,04 ha; 26.MW.UH(A)  0,05 ha;
27.MW.UH(A)  0,04 ha; 28.MW.UH(A)  0,03 ha;
29.MW.UH(A)  0,04 ha; 30.MW.UH(A)  0,07 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CEJ
FUNKCJE GARA¯OWANIA NA ZAPLECZU ZABUDOWY, FUNKCJE GOSPODARCZO  MAGAZYNOWE (NIE
DOTYCZY W£ASNOCI PRYWATNEJ) ORAZ DZIA£ALNOÆ RZEMIELNICZA
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur podnosz¹ce standard zamieszkania. Dozwala siê
nowe wybudowania w terenie 17. MW.UH(A) oraz
21.MW.UH(A)  dotyczy terenu prywatnego.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  dozwala siê wtórne podzia³y geodezyjne w terenie prywatnym 
17.MW.UH(A); 21.MW.UH(A), w celu wydzielenia nowych dzia³ek dla zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego
PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci  1,5 stan. na
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5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.

3.

4.
5.
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100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1mp/5mieszkañ w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie dotyczy obszaru 21.MW.UH(A).
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego
STAN TECHNICZY ZABUDOWY
Wed³ug ustaleñ rysunku planu
INNE ZAPISY
Na nowo wydzielonych dzia³kach w terenie prywatnym
bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego
funkcjonowania zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloci¹
miejsc parkingowych). Zakaz utrwalania funkcji niepo¿¹danych na zapleczu zabudowy poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowy.
20.MW.UH(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA MIESZKANIOWA DOZWOLONA FUNKCJA
TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
POWIERZCHNIA 20.MW.UH(A)  0,13 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ JEDNORODZINNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO
SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur podnosz¹ce standard zamieszkania.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  j zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2
PARKINGI
Adaptacja stanu istniej¹cego
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego

22.MW.UH(A);
23.MW.UH(A);
31.MW.UH(A);
32.MW.UH(A);
33.MW.UH(A);
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA MIESZKANIOWA
DOZWOLONA FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA 22.MW.UH(A)  0,21 ha; 23.MW.UH(A)
 0,12 ha; 31.MW.UH(A)  0,06 ha;32.MW.UH(A)  0,13
ha; 33.MW.UH(A)  0,10 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ORAZ OBSZAR REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (UZUPE£NIENIE PIERZEI ISTNIEJ¥CEJ ZA-

2.

3.

4.
5.
6.

7.
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BUDOWY ULICY WIÊTEGO PIOTRA) dotyczy obszarów 31.MW.UH(A); 32.MW.UH(A)
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE ADAPTOWANEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO I DOZWOLONEJ FUNKCJI TOWARZYSZ¥CEJ
FUNKCJE GARA¯OWANIA NA ZAPLECZU ZABUDOWY, FUNKCJE GOSPODARCZO  MAGAZYNOWE
ORAZ DZIA£ALNOÆ RZEMIELNICZA (MIN W ZAKRESIE KAMIENIARSTWA).
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  adaptacja stanu istniej¹cego, bez nowych wybudowañ. Dopuszcza siê modernizacjê i remonty nie powiêkszaj¹ce pow. zabudowy i kubatur podnosz¹ce standard zamieszkania.
maks. i min. wielkoæ podzia³u  j zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2
PARKINGI
Adaptacja stanu istniej¹cego
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie dotyczy obszaru 33.MW.UH(A)
INNE ZAPISY
Szczegó³owo rozpoznaæ stan techniczny, analizuj¹c
ekonomiczny aspekt modernizacji i remontów. W przypadku braku ekonomicznie uzasadnionych okolicznoci ww prac naprawczych wyprowadzaæ sukcesywnie
zabudowê mieszkaln¹ wprowadzaj¹c na jej miejsce
now¹ dla funkcji przeznaczenia podstawowego. Zakaz
utrwalania funkcji niepo¿¹danych na zapleczu zabudowy poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowy. Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania
dla funkcji istniej¹cych nie zwi¹zanych z funkcj¹ przeznaczenia podstawowego (np. kamieniarstwo) do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru. Zakaz utrwalania funkcji niepo¿¹danych na zapleczu zabudowy poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowê istniej¹cej zabudowy.

34.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA 34.MW.UH(N)  0,39 ha
OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO-US£UGOWEJ
2. FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,3
maks. i min. wielkoæ podzia³u  minimalna wielkoæ
nowo wydzielonych dzia³ek  1000 m2
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  III kondygnacje
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nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  Zwarta linia zabudowy na ca³ej d³ugoci obszaru, odtwarzaj¹ca pierzejê ulicy wietnego
Piotra. Wycofaæ liniê zabudowy w kondygnacji parteru minimalnie 3m wzglêdem linii zabudowy kondygnacji wy¿szych. Lokalizowaæ wed³ug obowi¹zuj¹cego normatywu dotycz¹cego odleg³oci zabudowy od jezdni
realizuj¹cych funkcjê drogi g³ównej
PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci-1,5 stan. na
100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1mp/3mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi wewnêtrznej
zlokalizowanej na zapleczu zabudowy,
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy wiêtego Piotra
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania (pas drogowy ul.Obroñców Wybrze¿a) na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê
sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy wiêtego Piotra
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Srefa ha³asu oraz wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane od komunikacji
ko³owej  t³umiæ rozcz³onkowaniem zabudowy parteru w ramach adaptacji przestrzeni kondygnacji parteru
dla funkcji us³ug oraz stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
INNE ZAPISY
W³aciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej w
ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych
Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê
wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy.

35.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA 35.MW.UH(N)  0,32 ha
OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO-US£UGOWEJ
2. FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,3
maks. i min. wielkoæ podzia³u  minimalna wielkoæ
nowo wydzielonych dzia³ek  900 m2
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  II kondygnacje
nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe

Dziennik Urzêdowy
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proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  Zwarta linia zabudowy na ca³ej d³ugoci obszaru, buduj¹ca naro¿n¹ pierzejê ulic Na Wzgórzu i Prof. Lotha
4. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla funkcji mieszkaniowej 1mp/
3mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia podstawowego oraz dla us³ug w iloci-1,5 stan. na 100 m2
p.u.
5. ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cych ulic Na
Wzgórzu lub Prof. Lotha.
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicach Na
Wzgórzu lub Prof. Lotha.
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicach
Na Wzgórzu lub Prof. Lotha.
6. INNE ZAPISY
W³aciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej w
ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych
Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Zespó³ parkingowo 
gara¿owy lokalizowaæ na zapleczu zabudowy wykorzystuj¹c ró¿nicê w rzêdnych terenu. Przyj¹æ rozwi¹zania
stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê
wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy.

1.

2.

3.

4.

36.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZ NACZENIA PODSTAWOWEGO:
NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
POWIERZCHNIA 36.MW.UH(N)  1,60 ha
OBSZAR PRZEKSZTA£CEÑ PRZESTRZENI TERENU
ZDEGRADOWANEGO POLEGAJ¥CYCH NA ADAPTACJI TERENU DLA POTRZEB ZABUDOWY MIESZKALNO  US£UGOWEJ
FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,5
maks. i min. wielkoæ podzia³u  Dozwala siê wydzielenie z obszaru dzia³ek dla przeznaczenia podstawowego, minimalna wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek  1000 m2
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  III kondygnacje
nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  Preferowana zwarta linia zabudowy
wzd³u¿ zadanego rysunkiem planu uk³adu drogowego. Lokalizowaæ wed³ug obowi¹zuj¹cego normatywu
dotycz¹cego odleg³oci zabudowy od jezdni realizuj¹cych funkcjê dróg dojazdowych
PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci  1,5 stan. na

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5.

6.

7.

8.
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100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1mp/3mieszkania w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanych
dróg dojazdowych, w³¹czonych do istniej¹cego uk³adu drogowego skrzy¿owaniem z ulic¹ Na Wzgórzu
woda, gaz, cieki:  z i do sieci projektowanej w pasach dróg dojazdowych.
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
Now¹ sieæ ciepln¹ prowadziæ w projektowanych pasach dróg dojazdowych.
wody opadowe  projektowan¹ sieci¹ do istniej¹cej
kanalizacji w ulicy Na Wzgórzu
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych
dla obszarów. Docelowo obszary uwolniæ od zabudowy magazynowo  gospodarczej, gara¿owej, s³u¿¹cej
dzia³alnoci gospodarczej dla realizacji ustalonych planem zamierzeñ inwestycyjnych.
OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Preferuje siê przedmiotowe obszary obszarami zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej maj¹cej na celu
stworzenie kompleksu funkcji mieszkalno  us³ugowych
o wysokich walorach u¿ytkowych i estetycznych. Ustaliæ preferencje dla inwestora wiod¹cego realizuj¹cego
ustalenia dla ca³ego obszaru.
INNE ZAPISY
Dokonaæ korekty w³asnoci dla mo¿liwoci realizacji
ustaleñ planu w zakresie terenu 43.MW.UH(N)
i 36.MW.UH(N). Substandardowe zainwestowanie przewidziane do likwidacji. Zakaz utrwalania istniej¹cych
funkcji niepo¿¹danych poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowy. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej w ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. Substandardowe zainwestowanie w obszarach przeznaczenia podstawowego (w szczególnoci
dzik¹ zabudowê gospodarczo  magazynow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli budowlanej) likwidowaæ
w miarê mo¿liwoci formalno-prawnych, uwalniaj¹c
przestrzeñ dla prawid³owego ich zagospodarowania.
Nadmiar wód opadowych retencjonowaæ na zagospodarowywanym terenie.

37.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
1. POWIERZCHNIA 37.MW.UH(N)  0,31 ha
OBSZAR PRZEKSZTA£CEÑ PRZESTRZENI TERENU
ZDEGRADOWANEGO POLEGAJ¥CYCH NA ADAPTACJI TERENU DLA POTRZEB ZABUDOWY MIESZKALNO  US£UGOWEJ
2. FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWO-

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Poz. 879

USTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,8
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2, dozwala siê jedynie poprzeczny podzia³ terenu przeznaczenia podstawowego (nowo wydzielone granice w osi pn  pd), wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek nie mniejsza ni¿ 1000m2.
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  Zwarta linia zabudowy na ca³ej d³ugoci obszaru, buduj¹ca pierzejê ulicy Gdañskiej. Wycofaæ liniê zabudowy w kondygnacji parteru minimalnie 3 m wzglêdem linii zabudowy kondygnacji wy¿szych. Lokalizowaæ wed³ug obowi¹zuj¹cego normatywu dotycz¹cego odleg³oci zabudowy od jezdni realizuj¹cych funkcjê drogi g³ównej, nie bli¿ej ni¿ 8m od
linii pasa drogowego drogi krajowej MR6
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Uprzywilejowana lokalizacja  g³ówny (wschodni)
wjazd do miasta
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Srefa ha³asu oddzia³uj¹cego szkodliwie na zdrowie ludzi od komunikacji ko³owej (droga krajowa MR6 ulica
Gdañska)  t³umiæ rozcz³onkowaniem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym
wspó³czynniku izolacji akustycznej w ramach realizacji
nowych inwestycji.
PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla funkcji mieszkaniowej 1mp/
3mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia podstawowego oraz dla us³ug w iloci-1,5 stan. na 100 m2
p.u.
ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanej
drogi dojazdowej 59. KD(N)
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Gdañskiej
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy Gdañskiej
INNE ZAPISY
Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy.

38.MW.UH(N)
39.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA US£UGOWO-MIESZKANIOWA
1. POWIERZCHNIA 38.MW.UH(N)  0,54 ha; 39.MW.UH(N)
 0,88 ha
OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO-US£UGOWEJ

Poz. 879

 2557 

2. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,5
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2 maks. ca³oæ obszaru, min.-1 500m2
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  III kondygnacje
nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  wed³ug rysunku planu
linie zabudowy  wed³ug rysunku planu
4. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci-1,5 stan. na
100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1mp/2mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia podstawowego.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z sieci dróg istniej¹cych
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy wiêtego Piotra lub D¹brówki
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy wiêtego Piotra lub D¹brówki
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze szczególnym
uwzglêdnieniem obowi¹zku utrzymania zwartej linii
zabudowy od ulicy Sierpinka.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ
technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie
emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ.
8. INNE ZAPISY
Dopuszcza siê alternatywne zainwestowanie funkcj¹
mieszkaniow¹ b¹d us³ugow¹ w zale¿noci od potrzeb
inwestycyjnych inwestuj¹cego okrelonych w momencie przystêpowania do inwestowania. Dozwala siê remonty oraz rozbudowê istniej¹cej zabudowy w celu
poprawy warunków techniczno  technologicznych
i estetycznych. W ramach ww prac modernizacyjnoremontowych przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne remontowanej b¹d projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce
siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do
rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej w ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w
kondygnacji przyziemia. Nadmiar wód opadowych retencjonowaæ na zagospodarowywanym terenie.
40.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. POWIERZCHNIA 40.MW.UH(N)  0,12 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ (W TRAKCIE REALIZACJI)
2. FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
3. INNE ZAPISY
Decyzja Nr 778/99 z dnia 14.12.1999 r. znak AB.IIF.7351/
778/99, zatwierdzaj¹ca projekt na budowê i wydaj¹ca
pozwolenie na budowê.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

41.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
POWIERZCHNIA 41.MW.UH(N)  0,32 ha
OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO-US£UGOWEJ
FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,8
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zgodnie z ustaleniami
§ 6 ust. 2, dozwala siê jedynie poprzeczny podzia³ terenu przeznaczenia podstawowego (nowo wydzielone granice w osi wsch  zach), wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek nie mniejsza ni¿ 1000 m2.
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  III kondygnacje
nadziemne z poddaszem u¿ytkowym
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  nie okrela siê
PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla funkcji mieszkaniowej 1mp/
3 mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia podstawowego oraz dla us³ug w iloci-1,5 stan. na 100 m2
p.u.
ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z nowoprojektowanej
wewnêtrznej drogi dojazdowej
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Henryka Pobo¿nego
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy Gdañskiej
INNE ZAPISY
Uzupe³niæ zabudowê w nawi¹zaniu do lokalizacji istniej¹cych; (obszary: 26.MW.UH(A) i 27.MW.UH(A)).
Uwzglêdniæ dobudowê do cian szczytowych budynku 27.MW.UH(A). Nowe lokalizacje obs³u¿yæ komunikacyjnie z pasa drogowego ruchu pieszo  jezdnego
budowanego na zapleczu zabudowy 14.MW.UH(A).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Sieci infrastruktury technicznej budowaæ w pasie drogowym wspomnianego ci¹gu pieszo  jezdnego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

44.MW.UH(N);
45.MW.UH(N);
46.MW.UH(N);
47.MW.UH(N);
48.MW.UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA MIESZKANIOWA
FUNKCJA TOWARZYSZ¥CA: US£UGOWA
POWIERZCHNIA 44.MW.UH(N)  0,06ha; 45.MW.UH(N)
 0,10ha; 46.MW.UH(N)  0,07ha;47.MW.UH(N)  0,11
ha; 48.MW.UH(N)  0,12 ha
OBSZAR REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I
MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(UZUPE£NIENIE PIERZEI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY
ULICY WIÊTEGO PIOTRA)
FUNKCJE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE NOWOUSTALONEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I FUNKCJI TOWARZYSZ¥CYCH
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  1,3
maks. i min. wielkoæ podzia³u  bezwzglêdny zakaz
wtórnych podzia³ów geodezyjnych
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  w nawi¹zaniu do
istniej¹cej zabudowy ulicy wiêtego Piotra
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  Zwarta linia zabudowy na ca³ej d³ugoci obszaru, odtwarzaj¹ca pierzejê ulicy wietnego
Piotra. Wycofaæ liniê zabudowy w kondygnacji parteru minimalnie 3 m wzglêdem linii zabudowy kondygnacji wy¿szych. Lokalizowaæ wed³ug obowi¹zuj¹cego normatywu dotycz¹cego odleg³oci zabudowy od
jezdni realizuj¹cych funkcjê drogi g³ównej
PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloci-1,5 stan. na
100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1mp/3mieszkania bilansuj¹c iloæ w terenach s¹siednich.
ZASADY OBS£UGI TERENU INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi lokalnej ulicy
Sk³odowskiej
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Sk³odowskiej
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania (pas drogowy ul. Obroñców Wybrze¿a) na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê
sieci.
wody opadowe  do istniej¹cej kanalizacji w ulicy wiêtego Piotra
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Srefa ha³asu oraz wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na rodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane od komunikacji
ko³owej  t³umiæ rozcz³onkowaniem zabudowy parteru w ramach adaptacji przestrzeni kondygnacji parteru
dla funkcji us³ug oraz stolark¹ okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej

Poz. 879

7. INNE ZAPISY
W³aciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej w
ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych
Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przewity, przejcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê
wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

49.UR/UH(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:
US£UGI NIEUCI¥¯LIWE O CHARAKTERZE CENTROTWÓRCZYM
FUNKCJA DOZWOLONA: DOZWALA SIÊ FUNKCJÊ
MIESZLKALN¥ JAKO TOWARZYSZ¥C¥ FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
POWIERZCHNIA 49.UR/UH(N)  0,78 ha
OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ MAJ¥CEJ NA CELU ETAPOWE PRZEKSZTA£CENIE TERENU W ZAKRESIE FUNKCJONALNYM I ZAGOSPODAROWANIA GO DLA POTRZEB
FUNKCJI US£UGOWO-HANDLOWYCH O CHARAKTERZE MIASTOTWÓRCZYM (TEREN SPÓ£DZIELNI NIEWIDOMYCH)
FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPO¯¥DANE
FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA MO¯E ZNACZ¥CO
NIEKORZYSTNIE ODDZIA£YWAÆ NA RODOWISKO
ORAZ FUNKCJE KTÓRYCH REALIZACJA JEST RA¯¥CO SPRZECZNA Z FUNKCJAMI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
FUNKCJE GOSPODARCZO  MAGAZYNOWE ZWI¥ZANE Z FUNKCJ¥ PIERWOTN¥ W ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWIE SPÓ£DZIELNI NIEWIDOMYCH
WARUNKI URBANISTYCZNE
maks. i min. wielkoæ podzia³u  ca³oæ obszaru wykazanego rysunkiem
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maksymalnie do
wysokoci otaczaj¹cej zabudowy, jednak nie mniej ni¿
II kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿ wed³ug rysunku planu
linie zabudowy  nie okrela siê
PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ dla us³ug 1,5 stan. na 100 m2
p.u. w obszarze przeznaczenia podstawowego.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej ulicy Marii
Sk³odowskiej.
woda, gaz, cieki:  z i do sieci istniej¹cej w ulicy Marii
Sk³odowskiej.
ogrzewanie  z istniej¹cej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania (pas drogowy ul.Obroñców Wybrze¿a) na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê
sieci.
wody opadowe  do projektowanej kanalizacji w ulicy
Marii Sk³odowskiej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³alnoæ inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA

Poz. 879
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Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy rodowiska naturalnego w tym istniej¹cy drzewostan. Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby
nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego zainwestowania dla funkcji us³ugowo-handlowych do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru. Bezwzglêdny zakaz utrwalania tymczasowo wykorzystywanego zainwestowania.
10. OBSZAR ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
Ustala siê przedmiotowy obszar obszarem zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej maj¹cej na celu
stworzenie kompleksu funkcji us³ugowo-handlowych
o charakterze centrotwórczym o wysokich walorach
u¿ytkowych i estetycznych. Dozwala siê funkcjê mieszkaniow¹ jako towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego.
11. INNE ZAPISY
Uwolniæ przestrzeñ dla nowego zainwestowania. W³aciwie kszta³towaæ zieleñ towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ramach realizacji nowych
zamierzeñ inwestycyjnych Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c
przewity, przejcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej
zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych
otaczaj¹cej zabudowy.

1.

2.
3.

4.
5.

50.UR(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANE US£UGI w zakresie produkcji spo¿ywczej
(piekarnia)
POWIERZCHNIA 50.UR(A)  0,04 ha
TEREN ADAPTOWANEJ ZABUDOWY US£UG, których
wiadczenie mo¿e byæ uci¹¿liwe w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
Adaptacja stanu istniej¹cego
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Bezwzglêdnie wyeliminowaæ dzia³alnoæ powoduj¹c¹:
 ha³as, ponad poziom dopuszczalny okrelony w § 15
przedmiotowej uchwa³y
 wibracje o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na
rodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane.
 powstawanie promieniowania niejonizuj¹cego,
stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi,
uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska
 przekroczenie normy jakoci rodowiska okrelonej
w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych
wartoci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych w
powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przekroczenie norm jakoci rodowiska w wyniku produkcji spo¿ywczej
INNE ZAPISY
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Bezwzglêdny zakaz rozbudowy istniej¹cego zainwestowania funkcji podstawowej. Dozwala siê modernizacje i remonty maj¹ce na celu poprawê warunków technicznotechnologicznych zwi¹zanych z utrzymaniem
jakoci norm rodowiskowych w zakresie powietrza
i ha³asu oraz innych czynników mog¹cych stwarzaæ
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi. Docelowo wyprowadziæ zabudowê z terenu funkcji przeznaczenia podstawowego tj. 15.MW.UH(A) jako funkcje nie do usankcjonowania w wietle obowi¹zuj¹cych norm ustawowych dotycz¹cych ochrony rodowiska, gospodarki
gruntami, prawa budowlanego.
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2.
3.

4.
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51.KL(A)
52.KL(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANE DROGI LOKALNE (ci¹g ulic: Marii Sk³odowskiej i D¹brówki)
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pasy drogowe niezbêdne dla realizacji przeznaczenia
podstawowego o szerokoci minimum 10 -12 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych
WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W pasach drogowych wy¿ej wymienionych dróg lokalnych urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 dwa pasy ruchu ko³owego o nawierzchni bitumicznej o szerokoci 6-7 m,
 obustronny ruch pieszy,
 oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie na pasach ruchu
 wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch
ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolniæ ruch ko³owy, ustaliæ preferencje dla ruchu
pieszego
INNE ZAPISY
Pas drogowy ulic: Marii Sk³odowskiej i D¹brówki. Droga lokalna, jednoprzestrzenna, dwupasmowa, dwukierunkowa. Komunikuje lokalnie z ulicami: Henryka Pobo¿nego, Armii Krajowej oraz nowoprojektowanymi
drogami dojazdowymi. Ulicê D¹brówki odseparowaæ
technicznie od ci¹gu drogi g³ównej ulicy wiêtego Piotra. Szerokoæ w L.R. od 6-do 7 m.

53.KL(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO:ADAPTOWANA DROGA LOKALNA (ulica Na Wzgórzu)
1. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznaczenia
podstawowego o szerokoci minimum
10-15 m
2. WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W pasie drogowym wy¿ej wymienionej drogi lokalnej urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 dwa pasy ruchu ko³owego o nawierzchni bitumicznej o szerokoci 6-7 m,
 obustronny ruch pieszy,
 oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie na pasach ruchu
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 wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch
ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego
3. INNE ZAPISY
Pas drogowy ulicy Na wzgórzu. Droga lokalna, jednoprzestrzenna, dwupasmowa, dwukierunkowa. Komunikuje lokalnie z ulicami: Profesora Lotha, wiêtego
Piotra, Lelewela, oraz nowoprojektowanymi drogami
dojazdowymi. Szerokoæ w L.R. od 10-do 15 m.
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3.

4.
5.

1.
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54.KD(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA DROGA DOJAZDOWA (ulica Psie Pole)
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznaczenia
podstawowego o szerokoci minimum 10 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych.
WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Utrzymaæ nawierzchniê oryginaln¹ (drobnowymiarowe elementy kamienne). Wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla
ruchu pieszego
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Spowolniæ ruch ko³owy, ustaliæ preferencje dla ruchu
pieszego
INNE ZAPISY
Modernizuj¹c urz¹dzenia komunikacyjne w pasie drogowym dokonaæ rozdzia³u cieków deszczowych od
sanitarnych i wybudowaæ sieæ kanalizacji deszczowej.
55.Kx(A)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANY CI¥G PIESZY
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas terenu niezbêdny dla realizacji przeznaczenia podstawowego o szerokoci wed³ug stanu ewidencji
WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Drobnowymiarowe elementy betonowo  kamienne.
Wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia eliminuj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Bezwzglêdny zakaz ruchu ko³owego.
INNE ZAPISY
Urz¹dzaj¹c technicznie pas ci¹gu urz¹dziæ powierzchniowe odprowadzenie cieków deszczowych. Zabezpieczyæ owietlenie ci¹gu.

56.Zp(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ZIELEÑ PARKOWA
1. POWIERZCHNIA obszaru podstawowego 56.Zp(N) 
0,016 ha
OBSZAR NOWOUSTALONEJ FUNKCJI ZIELENI PARKOWEJ
Dokonaæ nowych nasadzeñ. Zabezpieczyæ technicznie
(ozdobne ogrodzenie) przed dewastacj¹. Zmienia siê
dotychczasowe zagospodarowanie. Powi¹zaæ funkcjonalnie z terenem funkcji us³ugowej 8.UH(N).
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4.
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Poz. 879

57.KG(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: DROGA G£ÓWNA
Pas drogowy ulicy wiêtego Piotra, ci¹g drogi wojewódzkiej Nr 213, relacji S³upsk  Puck.
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznaczenia
podstawowego o szerokoci minimum 30 m
PARKINGI
Zakaz organizowania parkingów przy pasach ruchu. Nie
wydzielaæ miejsc parkingowych bezporednio zwi¹zanych z pasem drogowym
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Jezdnia jednoprzestrzenna czteropasmowa. Przystanki komunikacji zbiorowej lokalizowaæ w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Na wzgórzu.
INNE ZAPISY
Nawierzchnia bitumiczna. W pasie drogowym urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 cztery pasy ruchu ko³owego o nawierzchni bitumicznej,
 obustronny ruch pieszy ze szczególnym uwzglêdnieniem ruchu tranzytowego oraz docelowego (us³ugi w kondygnacji parteru w projektowanej zachodniej pierzei ulicy),
 cie¿kê rowerow¹ w ci¹gu ulic: Kaszubska, Wiejska,
 pas zieleni separuj¹cej ruch pieszo-rowerowy od
ruchu ko³owego.
Modernizuj¹c urz¹dzenia komunikacyjne w pasie drogowym dokonaæ rozdzia³u cieków deszczowych od
sanitarnych i wybudowaæ sieæ kanalizacji deszczowej.
60.KD(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONY PAS DRÓG DOJAZDOWYCH
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pasy drogowe nowoprojektowanych ulic dojazdowych.
Szerokoæ w L.R. od 10-do 12 m.
WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Utrzymaæ nawierzchniê oryginaln¹ (drobnowymiarowe elementy kamienne). Wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia spowalniaj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla
ruchu pieszego
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Zorganizowaæ oznakowanie pionowo  poziome dozwalaj¹ce parkowanie w miejscach przygotowanych
do tego celu. Spowolniæ ruch ko³owy, ustaliæ preferencje dla ruchu pieszego.
INNE ZAPISY
W pasach drogowych urz¹dziæ technicznie poprawnie:
 pasy ruchu ko³owo  pieszego o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych. Wydzieliæ optycznie pasy ruchu ko³owego i pieszego (bez
krawê¿ników i ró¿nicy rzêdnych poziomu pasa ruchu ko³owego i pieszego),
 spowolniæ ruch ko³owy za pomoc¹ urz¹dzeñ technicznych.

Poz. 879, 880
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61.KP(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
POWIERZCHNIA obszaru podstawowego 61.KP)N) 
0,08 ha
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Parking samochodów osobowych, bilansuj¹cy deficyt
miejsc parkingowych w obszarze cis³ego ródmiecia.
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Przed wydaniem decyzji WziZT wykonaæ szczegó³owe
opracowanie ustalaj¹ce organizacje ruchu ko³owego
ze szczególnym uwzglêdnieniem wjazdów i wyjazdów,
w nawi¹zaniu do pozosta³ych ustaleñ niniejszego planu a tak¿e do geometrii i organizacji ruchu istniej¹cej
drogi krajowej M6 (ul. Gdañska-Garncarska). Powi¹zaæ funkcjonalnie z terenami funkcji s¹siednich tj:
4.UH(N) i 7.UH(N)
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa B ochrony zachowanych obiektów zabytkowych. Dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym wg wytycznych Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, ze szczególnym uwzglêdnieniem oryginalnej nawierzchni ulicy dojazdowej
54.KD(A) Psie Pole
INNE ZAPISY
Ze wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji
przeznaczenia podstawowego (owietlenie, nasadzenia zielone) wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi.
62.Kx(N)
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONY PAS CI¥GU PIESZEGO
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas terenu niezbêdny dla realizacji przeznaczenia podstawowego o szerokoci 6-8 m
WSKAZANIA DLA RODZAJU NAWIERZCHNI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Drobnowymiarowe elementy betonowo  kamienne.
Wprowadziæ trwa³e urz¹dzenia eliminuj¹ce ruch ko³owy tworz¹c preferencje dla ruchu pieszego
WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Bezwzglêdny zakaz ruchu ko³owego.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Dozwala siê wykorzystanie istniej¹cego urz¹dzenia terenu (jezdnia ulicy Dabrowki) do czasu powstania okolicznoci formalno-prawnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê ustaleñ docelowych dla obszaru. Bezwzglêdny zakaz utrwalania tymczasowo wykorzystywanego zainwestowania. Docelowo obszar uwolniæ dla realizacji
nowych zamierzeñ inwestycyjnych.
INNE ZAPISY
Degradacja istniej¹cego pasa drogowego ulicy D¹brówki do roli ruchu pieszego. Od³¹czyæ istniej¹ce powi¹zanie funkcjonalne ulicy D¹brówki i wiêtego Piotra. Urz¹dzaj¹c technicznie pas ci¹gu. Zabezpieczyæ
owietlenie ci¹gu.
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ROZDZIA£ XII
USTALENIA KOÑCOWE
§ 21

W granicach opracowania planu trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania
przestrzennego osiedla Podgrodzie w S³upsku zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/70/86 Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku z dnia 20 wrzenia 1986 r.
§ 22
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§ 23
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

880
UCHWA£A Nr V/42/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów
szczegó³owych zagospodarowania przestrzennego osiedli Gdañska II i Gdañska III w S³upsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984/w zwi¹zku z Uchwa³¹ nr V/54/99 z dnia
24 lutego 1999 r. Rady Miejskiej w S³upsku o przyst¹pieniu do zmiany miejscowych planów szczegó³owych zagospodarowania przestrzennego osiedli Gdañska II
i Gdañska III Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania osiedla domów jednorodzinnych
Gdañska II, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIV/109/88 z
dnia 29 stycznia 1988 r. Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku, oraz zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania osiedla domów jednorodzinnych Gdañska III uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIV/110/88 z dnia
29 stycznia 1988 r. Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku,
w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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Opracowanie przyjmuje nazwê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Gdañska II  Gdañska III.
§2
1. Zmiana planu ustala:
1.1.przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
te tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania,
1.2.linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi,
1.3.tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny,
1.4.zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
1.5.warunki i zasady kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzenia terenu w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów,
1.6.zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.
2. Na ustalenia, o których mowa w pkt 1 sk³adaj¹ siê:
2.1.ogólne zasady zagospodarowania terenu, okrelone w rozdziale 2 niniejszej uchwa³y,
2.2.szczegó³owe zasady zagospodarowania terenów
objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi, okrelone w
rozdziale 2 niniejszej uchwa³y,
2.3.przeznaczenie terenów w obrysie linii rozgraniczaj¹cych o ró¿nym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, okrelone i oznaczone odpowiednimi symbolami literowymi na rysunku zmiany planu,
2.4.przebieg podstawowego uk³adu dróg i ulic miejskich okrelonych na rysunku zmiany planu,
3. Ilekroæ w dalszej czêci uchwa³y jest mowa o:
3.1.zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zawarte w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem,
3.2.rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ
rysunek, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
3.3.terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonej podstawowej funkcji, ograniczony liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczony odpowiednim symbolem u¿ytkowania,
3.4.funkcji lub sposobie u¿ytkowania terenu  nale¿y
przez to rozumieæ podstawow¹ funkcjê terenu,
3.5.uci¹¿liwociach  nale¿y przez to rozumieæ zjawiska o negatywnym wp³ywie na warunki ¿ycia mieszkañców, stan rodowiska przyrodniczego, a w tym
zanieczyszczenia powietrza wód i gleb, ha³as wibracje,
3.6.nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona
ciana frontowa budynku bez mo¿liwoci jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej ulicy.
Rozdzia³ 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu
§3
1. Przedmiotem zmiany planu s¹ tereny, przeznaczone na
cele mieszkaniowe, us³ugowe, dzia³alnoci produkcyjnej, zieleni urz¹dzonej oraz izolacyjnej, obs³ugi komunikacji samochodowej.

2. Wy¿ej wymienione obszary przeznacza siê pod zagospodarowanie oraz realizacjê obiektów i urz¹dzeñ,
oznaczonych nastêpuj¹cymi symbolami:
 MN  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
 MNb  bliniaczej, MNs  szeregowej
 MN/U  dla terenów zabudowy mieszkaniowej z towarzysz¹cymi us³ugami,
 UH  dla terenów us³ug i handlu,
 UG  dla terenów us³ug gastronomii,
 US  dla terenów us³ug sportu i rekreacji,
 ZI  dla terenów zieleni izolacyjnej,
 Z/R  dla terenów zieleni urz¹dzonej-rekreacyjnej,
 ZP  dla terenów zieleni urz¹dzonej,
 KS  dla terenów obs³ugi komunikacji samochodowej,
 GP, Z, L, D  dla dróg g³ównych ruchu przyspieszonego, zbiorczych lokalnych, dojazdowych  podstawowych elementów uk³adu komunikacyjnego,
 EE  dla terenów energetycznych stacji transformatorowych.
3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania, oznacza siê w rysunku zmiany planu jako cile okrelone linie ci¹g³e dla wskazania obowi¹zuj¹cych granic terenów.
4. Okrelone w zmianie planu funkcje terenów wskazuj¹
podstawowy ustalony sposób u¿ytkowania terenów.
Ustala siê mo¿liwoæ wprowadzenia w obszarze poszczególnych, wyznaczonych w rysunku terenów funkcji uzupe³niaj¹cych, nie koliduj¹cych z funkcj¹ podstawow¹ i nie zmieniaj¹cych generalnie charakteru zagospodarowania oraz warunków rodowiska przyrodniczego.
§4
1. Dla ochrony i kszta³towania systemu zieleni w obszarach zainwestowanych ustala siê wprowadzenie na
terenach zabudowy elementy zieleni parkowej z urz¹dzeniami rekreacji oraz uk³ady zieleni urz¹dzonej na
placach i wzd³u¿ ci¹gów pieszych, zieleñ towarzysz¹c¹ na terenie obs³ugi komunikacji samochodowej poprzez otoczenie ich szpalerami zieleni wysokiej.
2. Dla ochrony i kszta³towania systemu zieleni w obszarach zainwestowanych w pobli¿u g³ównych ci¹gów komunikacyjnych ustala siê wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej o szerokoci 20m. wzd³u¿ przebiegu drogi krajowej oraz o szerokoci 10m wzd³u¿ ulic zbiorczych.
3. Dla wystêpuj¹cych na terenie opracowania szpalerów
drzew przy ulicy Klonowej i ulicy Lipowej ustala siê
ochronê istniej¹cego drzewostanu, konserwacjê oraz
odtwarzanie i uzupe³nianie ubytków tymi samymi gatunkami drzew.
4. Dla ochrony terenów mieszkaniowych po³o¿onych w
pobli¿u ul. Gdañskiej, zwi¹zanej z du¿¹ uci¹¿liwoci¹
tej drogi, ustala siê wprowadzenie strefy wysokiej zieleni izolacyjnej o szerokoci 30 metrów od krawêdzi
jezdni.
5. Ze wzglêdu na po³o¿enie w granicach G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 105 S³upsk wyklucza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko gruntowo  wodne o ile zastosowane rozwi¹zania techniczne, technologiczne i orga-
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nizacyjne nie eliminuj¹ bezporedniego lub poredniego przenikania do wód podziemnych substancjami niebezpiecznymi.
6. 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, powinny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami.
7. Nale¿y zachowaæ warunki dotycz¹ce dopuszczalnego
poziomu ha³asu od ród³a liniowego (droga krajowa
nr 6 Szczecin  Gdañsk) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej w obrêbie istniej¹cego zainwestowania:
1.1.dopuszcza siê wprowadzanie zmian gabarytów zabudowy o niskiej intensywnoci bez przekraczania
wielkoci dwóch nadziemnych kondygnacji z u¿ytkowym poddaszem, w ramach jej modernizacji
i adaptacji dla nowych potrzeb, a tak¿e wymianê
przekryæ dachowych z zaleceniem stosowania dachów o nachyleniu po³aci 350-450 oraz mo¿liwoæ
korekty wystroju zewnêtrznego,
1.2.dopuszcza siê wprowadzenie nowej uzupe³niaj¹cej zabudowy na terenach istniej¹cego zainwestowania o funkcjach ustalonych w planie.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy o niskiej intensywnoci wprowadzanej na terenach
planowanego zainwestowania:
2.1.zabudowê nale¿y realizowaæ w formie wolnostoj¹cej, bliniaczej i szeregowej na dzia³kach o minimalnej powierzchni odpowiednio: 700 m2, 650 m2,
300m2 przy lokalizacji jej w zespo³ach budynków o
zbli¿onej formie architektonicznej z zaleceniem stosowania dachów o nachyleniu po³aci 350-450,
2.2.obowi¹zuje respektowanie wyznaczonych, nieprzekraczalnych linii zabudowy,
2.3.intensywnoæ zabudowy, mierzona stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni do ca³kowitej
terenu nie powinna przekraczaæ maksymalnego
wskanika 0,25.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy o niskiej intensywnoci z us³ugami towarzysz¹cymi wprowadzanej na terenach planowanego zainwestowania:
3.1.zabudowê nale¿y realizowaæ w formie wolnostoj¹cej, w zespo³ach budynków o zbli¿onej formie architektonicznej, z zaleceniem stosowania dachów
o nachyleniu po³aci 350-450,
3.2.uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej musi pozostaæ
ograniczona do obszaru dzia³ki, na której jest prowadzona,
3.3.obowi¹zuj¹ wyznaczone, nieprzekraczalne linie zabudowy, których minimalna odleg³oæ od zewnêtrznej krawêdzi jezdni wynosi: w przypadku budynku
mieszkalnego lub us³ugowego  5 metrów, w przypadku budynku gara¿owego  3 metry.
4. Na terenach, gdzie wystêpuj¹ niekorzystne warunki dla
budownictwa ze wzglêdu na warunki wodne i grunto-
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we, zaleca siê wprowadzanie zabudowy p³ytko posadowionej oraz nie podpiwniczonej, z obowi¹zkiem
wykonania do projektów budowlanych budynków oraz
infrastruktury technicznej wymagaj¹cej g³êbokich wykopów i odwodnieñ budowlanych odpowiedniej dokumentacji warunków geologiczno  in¿ynierskich lub
geotechnicznych, oraz dokumentacji warunków hydrogeologicznych.
§6
1. Ustala siê, ¿e zbrojenie nowych terenów budowlanych
bêdzie realizowane kompleksowo w powi¹zaniu z istniej¹cymi systemami uzbrojenia technicznego, z wyprzedzeniem realizacji obiektów kubaturowych.
2. Projektowane sieci nale¿y prowadziæ w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
odstêpstwa od tej zasady.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji czêci i sieci technicznych poza terenami lub trasami wyznaczonymi w
planie na terenach w³asnych inwestora jako inwestycje towarzysz¹ce.
§7
1. Dla zaopatrzenia w wodê ustala siê powi¹zanie terenów objêtych ustaleniami planu z uk³adem magistralnym miejskich sieci wodoci¹gowych miasta za porednictwem uk³adu uzupe³niaj¹cego wodoci¹gów rozdzielczych.
2. Dla odprowadzania i unieszkodliwienia cieków ustala
siê powi¹zanie terenów j.w. z miejskim systemem kanalizacji sanitarnej za porednictwem uzupe³niaj¹cego
uk³adu sieci kanalizacyjnej, a gospodarka odpadami
musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów, placów manewrowych, a w szczególnoci
z terenu stacji paliw przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Wody opadowe z po³aci dachowych nale¿y odprowadzaæ do istniej¹cej kanalizacji deszczowej.
5. Dla zaopatrzenia w gaz ustala siê realizacjê rozdzielczej sieci gazowej, powi¹zanej z istniej¹c¹ sieci¹ gazoci¹gow¹ redniego cinienia.
6. Dla zaopatrzenia w ciep³o ustala siê wykorzystywanie
jedynie paliw niskoemisyjnych.
7. Dla zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê rozbudowê nowych linii energetycznych kablowych niskiego napiêcia wykorzystuj¹c istniej¹ce stacje transformatorowe.
8. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala siê
realizacjê uzupe³niaj¹cego systemu kablowej sieci telefonicznej powi¹zanej z miejskim systemem telekomunikacji.
§8
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzenia 2000 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw, ruroci¹gi
dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie, znajduj¹ca siê na terenie
objêtym zmian¹ planu stacja paliw, w terminie do 31 grudnia 2005 r. powinna byæ wyposa¿ona w:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2564 

1) urz¹dzenia kontrolno  pomiarowe sygnalizuj¹ce wycieki silnikowych paliw p³ynnych do gruntu i wód
gruntowych,
2) urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed emisj¹ par benzyn do powietrza atmosferycznego przy nape³nianiu zbiorników magazynowych stacji paliw,
3) urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce ograniczenie emisji par
benzyn przy tankowaniu pojazdów samochodowych.
§9
1. Ustala siê jako podstawowy uk³ad drogowy terenów
opracowania, powi¹zany z uk³adem dróg krajowych
i z miejskim uk³adem. Uk³ad ten tworz¹:
1.1.ulica g³ówna, w ci¹gu drogi krajowej nr 6, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40m; dostêpnoæ
jedynie z istniej¹cych skrzy¿owañ z drogami zbiorczymi,
1.2.ulice zbiorcze, planowane do modernizacji lub budowy jako jednojezdniowe o szerokoci 2 x 3,5m
w obszarze zabudowanym, z utrzymaniem linii rozgraniczaj¹cych o szerokoci 15,0m,
1.3.ulice lokalne, o szerokoci 2 x 3,0m z chodnikami
obustronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczaj¹cych o szerokoci 12,0m,
1.4.ulice dojazdowe, o szerokoci 2 x 3,0m z chodnikami obustronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczaj¹cych o szerokoci 10,0m,
2. Ustala siê, ¿e realizacja poszczególnych elementów
projektowanego uk³adu komunikacyjnego bêdzie prowadzona wraz z kompleksow¹ budow¹ sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanych w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
3. Korekty elementów istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego mog¹ byæ dokonywane w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg i ulic, za ewentualne ich poszerzanie mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie za
zgod¹ w³acicieli gruntów, których to dotyczy.
4. W granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic mog¹ byæ lokalizowane urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ komunikacji  zatoki, parkingi, kioski, elementy ma³ej architektury i reklamy w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
§ 10
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1EE ustala siê jako
u¿ytkowanie podstawowe  energetyczna stacja transformatorowa.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN ustala siê jako
u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, bez mo¿liwoci wprowadzania nowej zabudowy; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MN/U ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo i nieuci¹¿liwe us³ugi, bez mo¿liwoci wprowadzania nowej
zabudowy mieszkaniowej; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 3 uchwa³y.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4MN/U ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo i nieuci¹¿liwe us³ugi; zasady modernizacji i adaptacji  jak
w § 5 pkt 1 i 3 uchwa³y.
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5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, bez
mo¿liwoci stawiania nowej zabudowy mieszkaniowej;
zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy od skrajni jezdni w przypadku budynku mieszkalnego 8 metrów, w przypadku budynku gara¿owego
3 metry; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5
pkt 1 i 2 uchwa³y.
7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7ZI ustala siê jako
u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ izolacyjna, zasady
kszta³towania  jak w § 4 pkt 1 i 2 uchwa³y.
8. Dla terenu oznaczonego symbolem 8MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej i nieprzekraczalnej linii zabudowy od skrajni jezdni 8 metrów;
zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 2
uchwa³y.
9. Dla terenu oznaczonego symbolem 9MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej i nieprzekraczalnej linii zabudowy od skrajni jezdni w przypadku budynku mieszkalnego 8 metrów; w przypadku
budynku gara¿owego 3 metry; zasady modernizacji
i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
10. Dla terenu oznaczonego symbolem 10MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
11. Dla terenu oznaczonego symbolem 11MNb ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
12. Dla terenu oznaczonego symbolem 12MNb ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
13. Dla terenu oznaczonego symbolem 13MNb ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 5 metrów; zasady modernizacji i adaptacji jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
14. Dla terenu oznaczonego symbolem 14MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak w 5§ pkt 1 i 2
uchwa³y.
15. Dla terenu oznaczonego symbolem 15MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 5 metrów; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
16. Dla terenu oznaczonego symbolem 16MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
17. Dla terenu oznaczonego symbolem 17MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; za-
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sady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
Dla terenu ozn. symb18 MN ustala siê jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 19MN/UH ustala
siê jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo
i nieuci¹¿liwe us³ugi, zabudowa projektowana w zbli¿onym charakterze do otoczenia, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy do skrajni jezdni 5 metrów,
zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 3
uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 20MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy od skrajni jezdni w przypadku budynku mieszkalnego 8 metrów; w przypadku budynku gara¿owego 3 metry; zasady modernizacji i adaptacji  jak w §
5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 21MN/UG ustala
siê jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo
i gastronomia; zasady modernizacji i adaptacji jak w
§ 5 pkt 1 i 3 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 22MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 5 metrów; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 23MNb ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 24MNb ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do budynku istniej¹cego (zabudowa bliniacza), obowi¹zuj¹ca
lina zabudowy w odleg³oci 7 metrów od skrajni jezdni; zasady modernizacji i adaptacji jak w § 5 pkt 1
uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 25MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy od skrajni jezdni w przypadku budynku mieszkalnego 8 metrów; w przypadku budynku gara¿owego 3 metry; zasady modernizacji i adaptacji  jak w §
5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 26MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 8 metrów; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 27MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana w zbli¿onym charakterze do
otoczenia, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy do skrajni jezdni 7 metrów zasady modernizacji
i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 uchwa³y.
Dla terenu oznaczonego symbolem 28EE ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  energetyczna stacja
transformatorowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

29. Dla terenu oznaczonego symbolem 29ZI ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ izolacyjna, zasady kszta³towania  jak w § 4 pkt 1 i 2 uchwa³y.
30. Dla terenu oznaczonego symbolem 30MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 8 metrów; zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
31. Dla terenu oznaczonego symbolem 31MN/UH ustala
siê jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo
i nieuci¹¿liwe us³ugi, zabudowa projektowana w zbli¿onym charakterze do otoczenia, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy do skrajni jezdni 5 metrów,
zasady modernizacji i adaptacji  jak w § 5 pkt 1 i 3
uchwa³y.
32. Dla terenu oznaczonego symbolem. 32ZI ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ izolacyjna.
Ustala siê zakaz wprowadzania zabudowy. Dopuszcza siê wprowadzanie elementów infrastruktury technicznej (stacje trafo, elementy owietlenia itp.) pod
warunkiem, ¿e nie bêd¹ one zajmowa³y wiêcej ni¿ 20%
powierzchni tego terenu, oraz ¿e bêd¹ spe³niaæ odpowiednie warunki techniczne ich usytuowania. Zasady kszta³towania  jak w § 4 pkt 1 i 2 uchwa³y.
33. Dla terenu oznaczonego symbolem 33MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana w zbli¿onym charakterze do
otoczenia, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy do skrajni jezdni 5 metrów zasady modernizacji
i adaptacji  jak § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
33b. Dla terenu oznaczonego symbolem 33bZ/R ustala
siê jako u¿ytkowanie podstawowe  tereny zieleni
urz¹dzonej-rekreacyjnej. Ustala siê zakaz wprowadzania zabudowy na tym terenie. Dopuszcza siê
wprowadzenie elementów ma³ej architektury (³awki, pergole itp.).
34. Dla terenu oznaczonego symbolem 34EE ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  energetyczna stacja
transformatorowa.
35. Dla terenu oznaczonego symbolem 35MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 8 metrów; zasady modernizacji i adaptacji  jak § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
36. Dla terenu oznaczonego symbolem 36MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
37. Dla terenu oznaczonego symbolem 37MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 8 metrów; zasady modernizacji i adaptacji  jak § 5 pkt 1 uchwa³y.
38. Dla terenu oznaczonego symbolem 38UH/M ustala
siê jako u¿ytkowanie podstawowe  us³ugi handlu z
mo¿liwoci¹ zamieszkania.
39. Dla terenu oznaczonego symbolem 39KS ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  stacja paliw, zasady
modernizacji zgodnie z przepisami § 8
40. Dla terenu oznaczonego symbolem 40EE ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  energetyczna stacja
transformatorowa.
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41. Dla terenu oznaczonego symbolem 41ZP/US ustala
siê jako u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ parkowa z
towarzysz¹cymi urz¹dzeniami sportu i rekreacji zasady kszta³towania jak § 4 pkt 1 uchwa³y.
42. Dla terenu oznaczonego symbolem 42MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji  jak § 5 pkt 1 uchwa³y.
43. Dla terenu oznaczonego symbolem 43MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, zabudowa projektowana cile nawi¹zuj¹ca do zabudowy istniej¹cej, odleg³oæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy od skrajni jezdni 5 metrów, na terenie istnieje
koniecznoæ prze³o¿enia wodoci¹gu W  80, zasady
modernizacji i adaptacji  jak § 5 pkt 1 i 2 uchwa³y.
44. Dla terenu oznaczonego symbolem 44MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo projektowana zabudowa w zbli¿onym charakterze do otoczenia, odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy od
skrajni jezdni 5 metrów, istnieje koniecznoæ prze³o¿enia wodoci¹gu W  80, zasady kszta³towania  jak §
5 pkt 2 uchwa³y.
45. Dla terenu oznaczonego symbolem 45MN ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, bez
mo¿liwoci wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej: zasady kszta³towania  jak § 5 pkt 1 uchwa³y.
46. Dla terenu oznaczonego symbolem 46ZI ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ izolacyjna, zasady kszta³towania  jak w § 4 pkt 1 i 2 uchwa³y.
47. Dla terenu oznaczonego symbolem 47UH ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  us³ugi handlu, zasady kszta³towania jak w § 5 pkt 3 uchwa³y.
48. Dla terenu oznaczonego symbolem 48ZP ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym. Ustala siê zakaz
wprowadzania zabudowy. Dopuszcza siê wprowadzanie elementów ma³ej architektury (³awki, pergole itp.)
jak równie¿ dopuszcza siê wykonanie alejek, placyków itp., z zakazem wprowadzania ruchu ko³owego
na tym obszarze.
49. Dla terenu oznaczonego symbolem 49ZI ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ izolacyjna.
Ustala siê zakaz wprowadzania zabudowy. Dopuszcza siê wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej (stacje trafo, elementy owietlenia itp.) pod
warunkiem, ¿e nie bêd¹ one zajmowa³y wiêcej ni¿ 20%
powierzchni tego terenu, oraz ¿e bêd¹ spe³niaæ odpowiednie warunki techniczne ich usytuowania. Zasady kszta³towania  jak w § 4 pkt 1 i 2 uchwa³y.
50. Dla terenu oznaczonego symbolem 50MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, bez
mo¿liwoci wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej; zasady modernizacji i adaptacji  jak § 5
pkt 1 uchwa³y.
51. Dla terenu oznaczonego symbolem 51MNs ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  mieszkalnictwo, bez
mo¿liwoci wprowadzania nowej zabudowy; zasady
modernizacji i adaptacji  jak § 5 pkt 1 uchwa³y.
52. Dla terenu oznaczonego symbolem 52ZI ustala siê
jako u¿ytkowanie podstawowe  zieleñ izolacyjna.
Ustala siê zakaz wprowadzania zabudowy. Dopusz-

cza siê wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej (stacje trafo, elementy owietlenia itp.) pod
warunkiem, ¿e nie bêd¹ one zajmowa³y wiêcej ni¿ 20%
powierzchni tego terenu, oraz ¿e bêd¹ spe³niaæ odpowiednie warunki techniczne ich usytuowania. Zasady kszta³towania  jak w § 4 pkt 1 i 2 uchwa³y.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 11
Ustala siê stawkê procentow¹ o wysokoci 0%, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania osiedla domów jednorodzinnych
Gdañska II. uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIV/109/88 z
dnia 29 stycznia 1988 r. Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku, oraz miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania osiedla domów jednorodzinnych Gdañska III
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIV/110/88 z dnia 29 stycznia 1988 r. Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku, sprzeczne z ustaleniami niniejszego planu.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

881
ZARZ¥DZENIE Nr 4/2003
Starosty Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia redniego miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Stegnie.
Na podstawie art. 35 ust 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, z pón. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê z dniem 28 marca 2003 r. Zarz¹dzenie Nr 3/
2002 Starosty Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Stegnie w roku
kalendarzowym 2002 r.
§2
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej
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w Stegnie ustala siê redni miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca w 2003 r. na kwotê 1.805 z³ (s³ownie: tysi¹c
osiemset piêæ z³otych 00/100).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
M. Molski
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