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UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki Nr 21/1 po³o¿onej
we wsi Banino, 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 obszaru obejmuj¹cego dzia³kê Nr 21/1 po³o¿on¹ we wsi Banino, gm. ¯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.U/Mne  tereny zabudowy us³ug komercyjnych, handlu, gastronomii, hotelarstwa z funkcj¹ zabudowy
mieszkaniowej
2.W  wody istniej¹ce do zachowania
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 wsi Banino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy w ¯ukowie Nr VI/59/94 z dnia 24 listopada
1994 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/28/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/9
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 21/1
Powierzchnia: 0,69 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.U/MNe  tereny zabudowy us³ug komercyjnych, handlu, gastronomii, hotelarstwa z funkcj¹ zabudowy
mieszkaniowej
2.W  wody istniej¹ce do zachowania
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. I min. pow. dzia³ek: 1 dzia³ka budowlana
Iloæ kondygnacji: maks. 2 kondygnacje + poddasze
u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: nie okrela siê
Kszta³towanie formy architektonicznej: forma architektoniczna kszta³towana w sposób spójny dla ca³ego zespo³u
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 12 m
Linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
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 wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklu-

Poz. 882, 883

6.

8.

9.
10.

 2571 

cza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi osiedlowej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 3.ZTT  3 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochrony archeologicznej. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
w zakresie przeprowadzenia badañ archeologicznych.
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 zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ca zieleñ do zachowania
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu, ochronie i konserwacji  wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów U/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 zacho-
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waæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów U/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 uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr113Zbiornik ¯ukowski; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
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UCHWA£A Nr V/108/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek Nr 143/6, 143/7,
143/8, 143/11, 144/5, 144/8 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 dzia³ek Nr 143/6, 143/7, 143/8, 143/11, 144/5,
144/8 we wsi Tuchom, w gminie ¯ukowo, stanowi¹cy
dotychczas teren upraw polowych przeznacza siê pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczo-
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gara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°  35°
lub 45°  50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  25 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW i KW1,
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych,
KW1  poszerzenie istniej¹cej drogi wewnêtrznej (szer.
poszerzenia: 4 m oraz 2-4 m)
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie
opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, do chwili wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug o wysokiej wodoch³onnoci,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub 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,
f) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
a) dojazd poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹ z
istniej¹cej drogi wewnêtrznej, pod³¹czonej do istniej¹cej drogi gminnej Nr 1045007.

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§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 wypisówna 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
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ¯ukowo dla dzia³ek Nr 144/5, 143/7
obr. Tuchom, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr XV/247/99 z dnia 24 listopada 1999 r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 40, poz. 251 z 2000 r.)  we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.
§6
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

884
UCHWA£A Nr VI/127/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.

§2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 102/24 do 102/28,
1306 do 1322, 1323/1, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330/1,
1332 do 1354 po³o¿onych we wsi ¯ukowo, gmina ¯ukowo.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,

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.
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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 obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 102/24 do
102/28, 1306 do 1322, 1323/1, 1325, 1326, 1328, 1329,
1330/1, 1332 do 1354 po³o¿one we wsi ¯ukowo, gmina
¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 12) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4,5.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej projektowanej i istniej¹cej
do zachowania i adaptacji
6.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej
7.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
o funkcji zbiorników retencyjnych
8.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
9.KD  droga dojazdowa
10,11.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
12.KX  ci¹g pieszy
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 zasa-
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dach 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 VI/127/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/24
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 102/24 do 102/28, 1306 do 1322, 1323/1, 1325,
1326, 1328, 1329, 1330/1, 1332 do 1354
Powierzchnia: 2,73 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4,5.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej projektowanej i istniej¹cej
do zachowania i adaptacji
6.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej
7.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
o funkcji zbiorników retencyjnych
8.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
9.KD  droga dojazdowa
10,11.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
12.KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 250 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 50% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:  nieprzekraczalne linie zabudowy:
30 m od obszarów lenych, 8 m od linii energetycznych s/n
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Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km
od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych dróg osiedlowych
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 9.KD  zmienna od 8 m do 13 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszo  jezdnych 10.KXP  zmienna od 5 m do 15 m
11. KXP  zmienna od 5 m do 12 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego 12.KX  2,5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 8.ZTT  zmienna od 3 m do 11 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych

 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 zabrania siê lokalizowania nowych obiektów w odleg³oci 30 m od lasu
9. STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów Mne; 0%  dla pozosta³ych terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów 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 obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik
¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 w plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem
kolizji z istniej¹cymi liniami energetycznymi n.n.
i s.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. i s.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
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UCHWA£A Nr III/50/2002
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Brodnica Dolna dz. 396/3.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
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aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska
w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy
uchwala, co nastêpuje:

nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
RNMiG Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia 1990 r. z pón. zm.).

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 RNMiG Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zm. w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹
Nr XLII/112/93/z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8 poz. 43); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/
50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30,
poz. 156; uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96
z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3),
obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka
Nr 396/3 po³o¿onej w miejscowoci Brodnica Dolna przeznaczonej dotychczas pod funkcje us³ug turystyki  na
teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1. Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹  5%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszar, w którym obowi¹zuj¹
ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru objêtego planem, dla terenu oznaczonego symbolem MN obowi¹zuj¹ regulacje zawarte w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y:
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub

§6

§7
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Kartuzy do:
a) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Woj. Pomorskiego,
b) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
c) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
d) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/50/2002
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu gminy Kartuzy,po³o¿onego
we wsi Brodnica Dalna dz. 396/3
KARTA TERENU
Symbol obszaru: MN
1. PRZEZNACZENIE TERENU: pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹;
2. ZASADY PARCELACJI TERENU:
adaptacja istniej¹cej parcelacji  jedna dzia³ka budowlana, obejmuj¹ca ca³y obszar; pow 2500 m2.
3. REGULACJE ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
a) adaptacja istniej¹cej zabudowy znajduj¹cej siê na
dzia³ce (obecnie bud letniskowy) na funkcjê mieszkaln¹ z ew. gara¿em wolnostoj¹cym
b) ca³kowita powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie mo¿e przekroczyæ 6% powierzchni dzia³ki;
c) forma zabudowy: istniej¹ca zabudowa mo¿e byæ zaadaptowana w istniej¹cej formie, w przypadku przebudowy, modernizacji istniej¹cego budynku nale¿y
spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
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 budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,5÷2,5,;
 dach dwuspadowy, o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowej zbli¿onym do 45 stopni; z kalenic¹ równoleg³¹ do osi pod³u¿nej budynku, lub zachowanie istniej¹cej po³aci dachowej; zakaz stosowania dachów kopertowych i czterospadowych;
 liczba kondygnacji maks. 1,5;
 wysokoæ budynku: od najni¿szej naturalnej warstwicy terenu przy cianie budynku do szczytu kalenicy
maks. 8,5 m, od rzêdnej parteru do okapu maks. 3,5 m
 rzêdna parteru od najni¿szej projektowanej rzêdnej
terenu przy cianie budynku maks. 0,6 m
 linie zabudowy: nie ustala siê, obligatoryjne zachowanie odleg³oci zabudowy w przypadku adaptacji istn.
obiektu lub ewentualnego gara¿u wolnostoj¹cego w
stosunku do przyleg³ego gruntu lenego nie mniejszej
ni¿ odleg³oæ istniej¹cego budynku tj. min. 12 m.;
 rozwi¹zania materia³owe: ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie (kolor bia³y, kremowy, be¿owy, jasnoszary), drewno, ew. konstrukcja szkieletowa, tzw.
pruski mur, licówka, kamieñ (w cokole), zakaz stosowania ok³adzin z blachy i PCV; dachy: dachówka,
gont, papodachówka, blachodachówka w kolorze
br¹zowym lub ceglastoczerwonym, grafitowym;
harmonizuj¹cym z kolorystyk¹ dachów budynków
w s¹siedztwie.
4. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd  z drogi publicznej poprzez teren
dzia³ki 396/6 na zasadach s³u¿ebnoci przejcia
i przejazdu okrelonych w dokumentach potwierdzaj¹cych prawo dysponowania nieruchomoci¹.
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
5. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I
KRAJOBRAZU:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu dla
powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów po³o¿onych w obrêbie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego Nr 5/94, 11/98
i Nr 12/98);
b) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrêbie obszaru powinny byæ uzgadniane z Zarz¹dem KPK na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji o pozwoleniu na budowê;
c) forma architektoniczna zabudowy w przypadku nowej zabudowy, przebudowy lub modernizacji, w zakresie formy, detalu, kolorystyki i rozwi¹zañ materia³owych elewacji i dachu powinna nawi¹zywaæ do
stylistyki regionalnej-kaszubskiej; projekt architektoniczny ew. przebudowy b¹d modernizacji wymaga
uzgodnienia z Zarz¹dem KPK, wymagane wykonanie i uzgodnienie z KPK studium krajobrazowego na
etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
d) w zagospodarowaniu dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie z zachowaniem istniej¹cego zadrzewienia,
e) w przypadku natrafienia na podczas prac ziemnych
na obiekty archeologiczne nale¿y zg³osiæ odkrycie
do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku celem
przeprowadzenia badañ ratowniczych i sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.

6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, odpadów postolarskich lub analogiczne);
b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN,  na warunkach okrelonych gestora sieci;
c) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê;
d) zasilanie w wodê: ze studni indywidualnej lub z wiejskiej sieci wodoci¹gowej  na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
e) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
f) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,  do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji jako rozwi¹zanie tymczasowe dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, z udokumentowaniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê, z chwil¹ realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie budynki
nale¿y pod³¹czyæ do kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki
szczelne zlikwidowaæ;
g) gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych
i przygotowania posi³ków;
h) pod³¹czenia telefonów:  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci; usuwanie ewentualnych kolizji projektowanego zagospodarowania
z istniej¹cym uzbrojeniem terenu  na koszt i staraniem inwestora, inwestor winien z³o¿yæ wniosek do
gestora sieci o usuniecie kolizji.

886
UCHWA£A Nr IVk/III/39/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050), art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43? oraz poz. 64
za³¹cznika Nr 3 do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku
od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U.
z 1993 Nr 11 poz. 50 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przejazdy osób rodkami komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie o nastêpuj¹cych wysokociach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej

Rodzaj linii

NORMALNY
1,90 z³
2,60 z³

Zwyk³a
Specjalna i Pospieszna

ULGOWY
0,95 z³
1,30 z³
§2

2. Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê
w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
3. Ustala siê bilety czteroprzejazdowe o nomina³ach:
 normalny  7,60 z³,
 ulgowy  3,80 z³.

1. Ustala siê op³aty za bilety o niekontrolowanej liczbie
przejazdów w nastêpuj¹cych wysokociach:

Bilet miesiêczny imienny
Rodzaj
linii

wa¿ny od poniedzia³ku
do pi¹tku

wa¿ny codzienne

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

PRZEZ
MIESI¥C

PRZEZ
DEKADÊ

PRZEZ
5 DNI

60 z³

30 z³

70 z³

35 z³

90 z³

32,50 z³

16 z³

62 z³

31 z³

74 z³

37 z³

91 z³

33,50 z³

17 z³

76 z³

38 z³

80 z³

40 z³

93 z³

35,50 z³

18 z³

82 z³

41 z³

92 z³

46 z³

99 z³

36 z³

19 z³

§3
1. Op³aty ustalone w § 1 i 2 uchwa³y zawieraj¹ 7% podatek VAT.
§4

2.

3.
4.

5.

6.

wa¿ny codziennie

NORMALNY
Zwyk³e
w granicach
miasta i gminy
Wejherowo
i Redy z Rumi¹
Zwyk³e
w granicach
miasta i gminy
Wejherowo
i gminy Luzino
Zwyk³e w
obrêbie sieci
komunikacyjnej
Zwyk³e, specjalne
i pospieszne
w obrêbie sieci
komunikacyjnej

1.

Bilet na okaziciela

Op³aty dodatkowe.
Za przejazd bez wa¿nego biletu op³ata dodatkowa wynosi 95,00 z³.
Za przewóz wózka, zwierz¹t i baga¿u objêtych op³at¹
taryfow¹ bez wa¿nego biletu, lub przewo¿enie rzeczy
wy³¹czonych z przewozu rodkami transportu miejskiego op³ata dodatkowa wynosi 38,00 z³.
Za spowodowanie zatrzymania lub zmianê trasy rodka transportu op³ata dodatkowa wynosi 285,00 z³.
Op³ata manipulacyjna za odwo³anie od przejazdu bezp³atnego lub ulgowego bez posiadania przy sobie dokumentów uprawniajacych do takich przejazdów
9,00 z³.
Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 50% w przypadku natychmiastowego uiszczenia nale¿noci bezporednio osobie kontroluj¹cej.
Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 30% w przypadku uregulowania nale¿noci w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu nak³adaj¹cego obowi¹zek uiszczenia tej op³aty.

7. Do pobierania op³at, o których mowa w punktach 1, 2,
3 i 5 upowa¿nia siê kontrolerów Miejskiego Zak³adu
Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
§5
1. Uprawnieni do korzystania z przejazdów bezp³atnych:
1) senatorowie i pos³owie na Sejm;
2) radni z obszaru dzia³ania Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Wejherowie;
3) dzieci w wieku do 4-ch lat;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych niezdolnych do
pracy i samodzielnej egzystencji;
5) osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz towarzysz¹cy im przewodnicy,
6) ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy;
7) osoby, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia;
8) pracownicy, rencici i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz cz³onkowie ich
rodzin  w zakresie okrelonym w uk³adzie zbiorowym pracy;
9) dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawna ruchowo oraz towarzysz¹cy im opiekunowie,
10) umundurowani ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej;
11) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia,
12) osoby, którym nadano Honorowe Obywatelstwo
Miasta Wejherowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Uprawnieni do korzystania z przejazdów na podstawie
biletów ulgowych:
1) kombatanci;
2) studenci szkó³ wy¿szych;
3) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do dnia 31 grudnia roku ukoñczenia 21 lat;
4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
5) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie,
na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne  na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wyp³aty wiadczenia emerytalnego lub rentowego;
6) inwalidzi s³uchu (g³uchoniemi)  cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku G³uchych.
§6
Traci moc uchwa³a Nr III k/XXXIV/364/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji
pasa¿erskiej w Wejherowie.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego  nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 lutego
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

887
UCHWA£A Nr IVk/V/63/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pon. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733
z pón. zm.)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej nale¿y do zadañ w³asnych Gminy.
2. Ustala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy o których
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz lokali uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3 cyt.
ustawy.
3. Mieszkaniowym zasobem Gminy zarz¹dza Prezydent
Miasta Wejherowa powierzaj¹c Wydzia³owi Spraw Lokalowych wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodark¹ lokalow¹.

Z zasobu mieszkaniowego Prezydent Miasta wydziela
czêæ lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale
socjalne.
4. Prezydent Miasta z zachowaniem przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych wyznacza zarz¹dcê nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy.
§2
Gmina Miasta Wejherowa wynajmuje lokale mieszkalne osobom spe³niaj¹cym kryteria okrelone niniejsz¹
uchwa³¹.
§3
Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
sk³adaj¹ wniosek (wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik niniejszej uchwa³y)* do Wydzia³u Spraw Lokalowych Urzêdu Miejskiego.
§4
Wnioskodawca w dniu z³o¿enia wniosku o lokal mieszkalny winien spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
1) byæ zameldowanym na pobyt sta³y na terenie miasta Wejherowa co najmniej 5 lat przed dat¹ z³o¿enia
wniosku,
2) zamieszkiwaæ w lokalu, w którym na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
3) gdy zameldowany jest w lokalu, do którego tytu³
prawny posiada inna osoba, kryterium powierzchniowego nie stosuje siê,
4) redni dochód miesiêczny na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku nie przekracza 120% najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym lub 75% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie sk³adaj¹cym siê z wiêkszej iloci
osób.
§5
Osoby spe³niaj¹ce powy¿sze kryteria mog¹ ubiegaæ siê
o zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony.
§6
Prawo do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego
maj¹ osoby spe³niaj¹ce n/wym. kryteria:
1) zameldowane na pobyt sta³y na terenie miasta Wejherowa co najmniej 3 lata przed dniem z³o¿enia
wniosku a w przypadku braku sta³ego zameldowania, których ostatnim miejscem zameldowania na
pobyt sta³y by³o miasto Wejherowo,
2) zamieszkuj¹ce w lokalach nie przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi.
3) gdy wnioskodawcy s¹ zameldowani w ró¿nych lokalach i zamieszkuj¹ w nich w charakterze osób bliskich dla w³aciciela lub najemcy, wniosek z tych
lokali kwalifikuje siê pod wzglêdem powierzchni
mieszkalnej przypadaj¹cej na jedn¹ osobê.
Przy kwalifikowaniu uwzglêdnia siê wszystkie oso*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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by zameldowane na pobyt sta³y w tych lokalach oraz
osoby objête wnioskiem o przydzia³ lokalu. Kryterium
powierzchniowego nie stosuje siê w przypadku lokalu
do którego tytu³ prawny posiada inna osoba nie bêd¹ca osob¹ blisk¹ w wietle ustawy o ochronie praw lokatorów.
4) kryterium powierzchniowego nie stosuje siê równie¿
w przypadku, gdy wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek
nie posiadaj¹ sta³ego zameldowania. redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
z³o¿enia wniosku nie powinien przekraczaæ 80% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie sk³adaj¹cym siê z wiêkszej iloci osób.
§7
Gmina ma obowi¹zek w pierwszej kolejnoci przyznaæ
lokal socjalny osobom, wobec których s¹d orzek³ takie
uprawnienia w oparciu o art. 14 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz osobom, które opuci³y dom
dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci a spe³niaj¹ wszystkie warunki okrelone w § 4 uchwa³y i pochodz¹ z miasta Wejherowa a tak¿e utraci³y w miecie Wejherowie mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru oraz innych zdarzeñ losowych.
Decyzje o powy¿szych sprawach podejmuje Prezydent Miasta Wejherowa w uzgodnieniu z Komisj¹ Mieszkaniow¹ Rady Miasta Wejherowa.
Do dochodu, o którym mowa w § 4 ust. 4 uchwa³y
zalicza siê dochód przeliczony na jednego cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach
mieszkaniowych.
§8
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy, dokonywanych w trybie porozumienia stron miêdzy najemcami:
a) dokonanie zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem ewentualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych najemców,
b) nie mo¿e byæ zawarta umowa najmu uchybiaj¹ca
normom zagêszczenia powierzchni mieszkalnej,
przyjêtym w niniejszej uchwale.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanymi orzeczeniem lekarskim, mo¿e
byæ dokonana zamiana lokalu na inny, wolny lokal.
3. Warunkiem uzyskania umowy najmu lokalu nale¿¹cego do zasobu mieszkaniowego Gminy w drodze zamiany przez osoby zajmuj¹ce lokale w innych zasobach, jest przekazanie dotychczasowemu najemcy lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy posiadanego
tytu³u prawnego do lokalu.
§9
W stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub lokalu, w którego najem nie
wst¹pi³y po mierci najemcy z mocy prawa  Prezydent
Miasta mo¿e przyznaæ prawo zawarcia umowy najmu
uwzglêdniaj¹c spo³eczny aspekt sprawy oraz warunki
techniczne lokalu po zasiêgniêciu opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 10

Osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (nie socjalnego) proponuje siê
lokale wg nastêpuj¹cych norm powierzchniowych:
a) dla osób samotnych  min. 15 m² powierzchni pokoi,
b) dla gospodarstw wieloosobowych powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na jedn¹ osobê nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 7 m2.
§ 11
Lokale o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ
oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwo domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
§ 4 uchwa³y,
2) w przypadku nadwy¿ki iloci w/w lokali, w drodze
zamiany osobom, których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od
w³aciciela
§ 12
1. Rada Miasta Wejherowa powo³uje Komisjê Mieszkaniow¹, której zadaniem jest:
a) weryfikacja i opiniowanie wniosków o najem lokali
oraz wybór osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo
zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i do
lokalu socjalneg,
b) przeprowadzanie wizji lokalnych u osób ubiegaj¹cych siê o lokal w celu stwierdzenia warunków zamieszkiwania,
c) sk³adanie Prezydentowi Miasta propozycji osób kwalifikuj¹cych siê do przydzia³u lokali mieszkalnych,
lokali socjalnych i zamian lokali, zgodnie z wytycznymi niniejszej uchwa³y.
d) rozpatrywanie wniosków, skarg i innych spraw lokalowych wnoszonych przez mieszkañców Gminy,
e) sk³adanie Prezydentowi Miasta projektów wniosków
dotycz¹cych zmiany przepisów reguluj¹cych gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy.
3. Komisja Mieszkaniowa dzia³a we wspó³pracy z Kierownikiem Wydzia³u Spraw Lokalowych.
§ 13
1. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
a) osoba ubiegaj¹ca siê sk³ada wniosek w Wydziale
Spraw Lokalowych Urzêdu Miejskiego,
b) weryfikacjê wniosków pod k¹tem zgodnoci z
uchwa³¹ przeprowadza Wydzia³ Spraw Lokalowych,
c) zweryfikowane wnioski przedstawiane s¹ do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Wejherowa.
2. Po zaopiniowaniu wniosku, Kierownik Wydzia³u Spraw
Lokalowych upowa¿niony przez Prezydenta Miasta
Wejherowa wydaje pisemne skierowanie na podstawie którego zarz¹dca lokalu zawiera umowê o najem
lokalu.
§ 14
Traci moc Uchwa³a Nr III k/VI/81/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie ustalania zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Dziennik Urzêdowy
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oraz o uchyleniu niektórych uchwa³ Rady Miasta Wejherowa.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

888
UCHWA£A Nr XXV/200/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 marca 2002 r.

§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w kwocie 577.815 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydanie zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu w kwocie 68.000 z³. oraz wydatki na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie
68.000 z³.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.
§9

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Lipnica na 2002
rok.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109, 116, 122, 124,
128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obejmuje
bud¿et roku kalendarzowego 2002 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 10

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie 6.907.754 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ i dzia³ów klasyfikacji zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie 7.072.916 z³.
z tego:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie 6.577.916 z³.
w tym:
 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeñ w kwocie 4.145.486 z³.
b) wydatki maj¹tkowe w kwocie 495.000 z³.
Szczegó³owy podzia³ wydatków w uk³adzie dzia³ów
i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 60.000 z³.
§3
Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 165.162 z³.,
który pokryty bêdzie z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych.
Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem niedoboru zawiera za³¹cznik
Nr 3*.
§4
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
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UCHWA£A Nr 23/II/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tr¹bki Wielkie za rok 2002.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za rok 2002* oraz po zapoznaniu siê z pozytywn¹
opini¹ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tr¹bki Wielkie w
sprawie wykonania bud¿etu gminy, Rada Gminy Tr¹bki
Wielkie udziela absolutorium Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie za rok 2002.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

§5
Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2002 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
*) Sprawozdania z wykonania bud¿etu nie publikuje siê.
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Rozdzia³ II. Gmina

UCHWA£A Nr 24/II/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

§3

w sprawie Statutu Gminy Tr¹bki Wielkie
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala:
STATUT GMINY TR¥BKI WIELKIE
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Tr¹bki Wielkie,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u Przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Tr¹bki Wielkie, komisji Rady Gminy Tr¹bki Wielkie,
4) tryb pracy Wójta Gminy Tr¹bki Wielkie,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Tr¹bki Wielkie oraz korzystania
z nich,
7) status pracowników samorz¹dowych.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Tr¹bki Wielkie,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Tr¹bki
Wielkie,
3) Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy Tr¹bki Wielkie,
4) Wiceprzewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Tr¹bki Wielkie,
5) Radnym  nale¿y prze to rozumieæ radnego Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
6) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Tr¹bki Wielkie,
7) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie,
8) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Tr¹bki Wielkie,
9) Zastêpcy  nale¿y przez to rozumieæ Zastêpcê Wójta
Gminy Tr¹bki Wielkie,
10) Sekretarzu  nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza
Gminy Tr¹bki Wielkie,
11) Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy Tr¹bki Wielkie,
12) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Tr¹bki Wielkie,
13) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).

1. Gmina Tr¹bki Wielkie jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Gdañskim, w Województwie pomorskim i obejmuje obszar 162,62 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu*.
3. W Gminie tworzone s¹ jednostki pomocnicze-so³ectwa.
4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne, które dzia³aj¹ w oparciu o statuty uchwalone przez Radê Gminy.
2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt.
§6
1. Herbem Gminy jest znak przyjêty uchwa³¹ Rady Nr 43/
VI/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Tr¹bki Wielkie stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2.
2. Flag¹ Gminy jest znak przyjêty uchwa³¹ Rady Nr 85/
VII/2002 z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Tr¹bki Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 72, poz. 597).
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Tr¹bki Wielkie.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy  So³ectwa
§8
O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale So³ectwa a tak¿e
zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
Rada,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie So³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z
mieszkañcami w formie:
a) ankiety wys³anej do mieszkañców, gdy inicjatorem jest Rada,
b) zebrania wiejskiego, gdy inicjatorem s¹ mieszkañcy,
3) ankietê, o której mowa w ust. 1, pkt a przygotowuje,
dostarcza i podsumowuje wyniki, kancelaria Rady.
4) zebranie wiejskie, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, lit.
b zwo³uje Wójt, je¿eli wniosek w tej sprawie podpisze co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych
do g³osowania,
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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5) nowe So³ectwa mo¿na tworzyæ w miejscowociach,
w których jest stale zameldowanych co najmniej 250
osób.
6) w obrêbie jednej miejscowoci mo¿e funkcjonowaæ
tylko jedno So³ectwo, a w sk³ad jednego So³ectwa
mo¿e wchodziæ wiêcej miejscowoci
7) projekt granic So³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.
8) przebieg granic So³ectwa powinien  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia So³ectw stosuje siê odpowiednio ust. 1.

§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego So³ectwa ma
obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
Rada Gminy

§9

§ 13

Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 10
1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy.
2. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w oparciu
o:
1) rodki przydzielone So³ectwom na konkretne zadania w bud¿ecie gminy,
2) rodki z dobrowolnych wp³at osób fizycznych i prawnych,
3) rodki uzyskane z tytu³u zarz¹du zwyk³ego mieniem
przekazanym So³ectwom do korzystania,
4) wp³ywy z organizowanych przez So³ectwa imprez
kulturalno-rozrywkowych,
5) inne dochody.
3. Ksiêgowoæ So³ectwa prowadzi Urz¹d.
§ 11
1. Plan rzeczowo-finansowy So³ectwa przedk³adaj¹ Wójtowi w terminie do 15 wrzenia poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy.
2. Dopuszcza siê dokonanie jednej korekty planu rzeczowo-finansowego w terminie do koñca III kwarta³u roku
bud¿etowego.
3. Wójt analizuje przedstawione plany rzeczowo-finansowe So³ectw pod k¹tem mo¿liwoci finansowych bud¿etu gminy, celowoci przedsiêwziêæ i wa¿noæ potrzeb w hierarchii potrzeb mieszkañców gminy i przedk³ada je Radzie wraz z projektem bud¿etu.
4. Plany rzeczowo-finansowe So³ectw podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Radê w ramach bud¿etu gminy.
5. rodki przyznane przez Radê So³ectwu na realizacjê
jego planu rzeczowo-finansowego, a niewykorzystane
do 15 listopada roku bud¿etowego, Wójt ma prawo
przeznaczyæ na realizacjê innych zadañ.
6. Kontrolê gospodarki finansowej So³ectwa sprawuje
Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
7. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na
zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
8. Wykaz So³ectw Gminy stanowi za³¹cznik Nr 3 do Statutu.

§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Ekonomiczn¹ i Rozwoju Gospodarczego,
3) Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Spraw Spo³ecznych,
4) Kultury, Owiaty, Sportu i Zdrowia,
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych. Wybór Komisji jest dobrowolny i Radny mo¿e
w trakcie kadencji podj¹æ pracê w innej Komisji po uzyskaniu zgody Rady.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
5. Sesje Rady mog¹ sk³adaæ siê z kilku posiedzeñ do wyczerpania porz¹dku obrad.
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§ 18

Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada posiada insygnia, którymi jest orze³ w koronie,
trzymaj¹cy w szponach Herb Gminy, zawieszony na ³añcuchu. Wszystkie elementy wykonane s¹ ze srebra.
3. Insygnia noszone s¹ przez Przewodnicz¹cego podczas
sesji. Przewodnicz¹cy mo¿e nosiæ insygnia podczas
uroczystoci gminnych i reprezentowania Gminy na zewn¹trz.
§ 21
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23
1. Obs³ugê Rady i Komisji wykonuje pracownik Urzêdu
Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
2. Pracownik d.s. obs³ugi Rady prowadzi zbiory nastêpuj¹cych dokumentów:
1) Statut,
2) Protoko³y z sesji,
3) Rejestr uchwa³ i zarz¹dzeñ Rady wraz z za³¹cznikami,
4) Zbiory uchwa³ i zarz¹dzeñ rady wraz z za³¹cznikami,
5) Zbiory protoko³ów komisji,
6) Regulamin pracy komisji,
7) Zbiory dokumentów dotycz¹cych So³ectw (protoko³y i uchwa³y zebrañ wiejskich, Rad So³eckich, statuty so³ectw),
8) Statuty gminnych jednostek organizacyjnych,
9) Rejestr zg³oszonych wniosków na sesji Rady oraz
osób odpowiedzialnych za ich realizacjê,
10) Rejestr skarg zg³oszonych do Urzêdu.
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Rozdzia³ V. Regulamin pracy Rady Gminy
1. Sesje Rady
§ 24

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
4. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) Wójtowi,
2) Komisjom Rady,
3) Przewodnicz¹cemu i Wiceprzewodnicz¹cemu,
4) Grupie co najmniej 4-ech radnych.
§ 25
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 26
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
2. Przygotowanie sesji
§ 27
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych na co najmniej 7
dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Do zawiadomienia do³¹cza siê porz¹dek obrad, inne niezbêdne
materia³y wraz z projektami uchwa³. Projekty uchwa³
powinny byæ sprawdzone pod wzglêdem formaloprawnym i opatrzone stosown¹ adnotacj¹ radcy prawnego
Urzêdu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 890

 2584 

5. W razie nie dotrzymania terminu, o jakim mowa w ust.
4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na
pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu.
7. Termin o jakim mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg od dnia
nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuje dnia odbywania sesji.
§ 28
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt, Zastêpca Wójta, oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady Przewodnicz¹cy zaprasza
inne osoby w zale¿noæ od tematyki obrad.
4. Na sesje zapraszani s¹ So³tysi i Radni Powiatu z terenu
gminy w terminie jak w § 27, ust. 4 Statutu.
3. Przebieg sesji
§ 29
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 31
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 32
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 33
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 34
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Rady Gminy Tr¹bki Wielkie.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
razie jego braku wyznacza nowy termin odbycia sesji
i zamyka obrady.
§ 35
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 36
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzy
sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania.
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 37
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3 sk³ada Wójt
lub osoba przez niego upowa¿niona.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 38
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada radny w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
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sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 39
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹:
1) Wójtowi,
2) Radcy Prawnemu,
3) Osob¹ kompetentnym w tematyce bêd¹cej przedmiotem obrad,
4) Zaproszonym gociom.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
1. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ w jakikolwiek
sposób powagê sesji.
§ 42
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu Radnemu poza
kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w
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szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zakoñczenia dyskusji,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu ustawy do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji
§ 45
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 46
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  zamykam
sesjê Rady Gminy Tr¹bki Wielkie .
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2)
3)
4)
5)
6)
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9)
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rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
ustalony porz¹dek obrad,
przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 50

1. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
2. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego
roku kalendarzowego.
3. Protoko³y sporz¹dza pracownik d/s obs³ugi Rady.
4. W terminie 7 dni roboczych po odbyciu sesji protokó³
winien byæ wy³o¿ony do wgl¹du dla mieszkañców
Gminy w biurze Rady.
5. Radny ma prawo zapoznaæ siê z treci¹ protoko³u i z³o¿yæ swoje zastrze¿enia na pimie w biurze rady w terminie 14 dni od zakoñczenia sesji.
6. Je¿eli przerwa miêdzy kolejnymi sesjami spowodowa³aby nie zachowanie terminów okrelonych w ust. 4
i 5 to wówczas przyjêcie protoko³u z tej sesji nast¹pi
na nastêpnej kolejnej sesji.
7. Brak zastrze¿eñ zg³oszonych na pimie, b¹d wyjanienie tych zastrze¿eñ jest równoznaczne z przyjêciem protokó³u
§ 51
1. Nieobecnoæ na sesji lub posiedzeniu komisji Radny
powinien usprawiedliwiæ ustnie lub pisemnie u Przewodnicz¹cego do nastêpnej sesji.
2. Przewodnicz¹cy za zgod¹ Rady mo¿e zwolniæ Radnego z pracy w Komisjach i Radzie z wa¿nych przyczyn
na czas ich trwania.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

4. Uchwa³y
§ 53
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 54
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ Wójt, Komisje
Rady, Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy oraz grupa co najmniej czterech radnych.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
§ 55
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 56
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 57
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 58
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 59
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 60
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1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 61
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 62
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

4.
5.
6.

7.
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poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 63 ust. 2.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 64

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 65
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

§ 63

6. Komisje Rady

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne

§ 66
1. Do zadañ Komisji Sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
Komisjom przez Radê, organizacje spo³eczne i inne
podmioty,
2) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy
w zakresie spraw, dla których Komisja zosta³a powo³ana i w granicach upowa¿nienia udzielonego
przez Radê.
2. Komisje pracuj¹ w oparciu o regulaminy pracy,
3. Posiedzenia Komisji s¹ jawne.
4. Komisje Dorane mog¹ byæ powo³ane na wniosek co
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najmniej 5 Radnych w celu rozpatrzenia zagadnieñ wykraczaj¹cych poza zakresy dzia³añ Komisji Sta³ych Rady.
5. Zakresy dzia³ania komisji sta³ych okrelone zostan¹
odrêbn¹ uchwa³¹.
6. Postanowienia ust. 1, 2, 3, 4, 5 nie dotycz¹ Komisji
Rewizyjnej Rady.
§ 67
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 68
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 69
Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji wybrany przez cz³onków danej Komisji.
§ 70
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 71

pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 76
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
Rozdzia³ VI. Zasady
i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 77
1. Komisja ze swego grona wybiera Wiceprzewodnicz¹cego.
2. Cz³onkami Komisji nie mog¹ byæ osoby spokrewnione
i spowinowacone z Wójtem.
3. Cz³onkowie Komisji Rewizyjne nie mog¹ byæ cz³onkami innych komisji sta³ych Rady.
4. W pracach Komisji mog¹ braæ udzia³ osoby z poza
Komisji wy³¹cznie po akceptacji Rady.
5. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii, wniosków
i sprawozdañ.
6. Z ka¿dego posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³
w terminie 7 dni od zakoñczenia posiedzenia i przekazuje Przewodnicz¹cemu.
7. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej mog¹ uczestniczyæ w
pracach innych komisji sta³ych z g³osem doradczym.
§ 78

1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

Opinie o wykonaniu bud¿etu Gminy i wniosek do Rady
w sprawie absolutorium dla Wójta Komisja przedk³ada
Przewodnicz¹cemu w terminie do 31 marca roku nastêpnego po zakoñczeniu roku bud¿etowego.

§ 72

§ 79

Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

1. Podstaw¹ dzia³añ kontrolnych Komisji jest decyzja Rady
zalecaj¹ca przeprowadzenie kontroli oraz roczny plan
kontroli opracowany przez Komisjê Rewizyjn¹ i zatwierdzony przez Radê.
2. W uzasadnionych przypadkach decyzjê o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Przewodnicz¹cy.
3. Rada zlecaj¹c Komisji zadania w zakresie kontroli okrela jej przedmiot, zakres, termin jej przeprowadzenia
oraz termin z³o¿enia sprawozdania Radzie.
4. Roczny plan kontroli powinien zawieraæ:
1) kontrolê wykonania bud¿etu,
2) opiniowanie sprawozdañ finansowych,
3) kontrolowanie wykonania uchwa³ i sposobu wyjaniania interpelacji,
4) wykonanie zaleceñ pokontrolnych organów nadzoru,
5) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny dzia³alnoci gminy lub poszczególne sprawy.
5. Je¿eli kontrola jest przeprowadzana na podstawie polecenia Rady w wyniku inicjatywy innej komisji Rady,
przedstawiciel tej komisji powinien byæ obecny podczas wszystkich czynnoci kontrolnych. Komisja sta³a,

7. Radni
§ 73
Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
§ 74
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ przynajmniej raz w roku.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 75
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
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która by³a inicjatorem kontroli mo¿e zrezygnowaæ z delegowania swojego przedstawiciela do prac zespo³u
kontroluj¹cego.
6. Do czasu og³oszenia wyników kontroli zarówno kontroluj¹cy jak i kontrolowani obowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy s³u¿bowej.
7. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej ma obowi¹zek ka¿dorazowo zawiadamiaæ Przewodnicz¹cego o terminie
posiedzenia Komisji, jednoczenie przedk³adaj¹c temat
posiedzenia.
8. § 77 ust. 6 Statutu stosuje siê odpowiednio.
§ 80
1. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci.
2. Zadaniem Komisji jest rzetelne i obiektywne ustalenie
stanu faktycznego w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹.
3. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia pisemnie Wójta
i Kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni robocze
przed terminem kontroli przedstawiaj¹c przedmiot kontroli.
§ 81
1. Komisja przeprowadza kontrolê w sk³adzie co najmniej
dwuosobowym.
2. Komisja dzia³a na podstawie imiennego upowa¿nienia
przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego.
3. W upowa¿nieniu okrela siê termin, przedmiot i zakres
kontroli.
4. Komisja przed przyst¹pieniem do kontroli zobowi¹zana jest do zg³oszenia swojej obecnoci kierownikowi
jednostki kontrolowanej, przedstawiaj¹c upowa¿nienie,
o którym mowa w ust. 2.
5. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
§ 82
Komisja upowa¿niona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej, w zakresie objêtym kontrol¹, w czasie
godzin pracy,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹ w
czasie godzin pracy,
3) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych kontroli,
4) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki,
5) zabezpieczania dokumentów oraz innych dowodów za
pokwitowaniem.
§ 83
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹zany do
zapewnienia komisji odpowiednich warunków do
sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania kontroli Komisja jest zobowi¹-
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zana do przestrzegania:
1) przepisów BHP obowi¹zuj¹cych w jednostce kontrolowanej,
2) przepisów o postêpowaniu z informacjami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ obowi¹zuj¹cych w jednostce kontrolowanej,
3) dzia³alnoæ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy,
w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 84
1. Z przebiegu kontroli Komisja w terminie 7 dni od dnia
zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokóle ujmuje siê dane s³u¿¹ce do ustalenia stanu faktycznego.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) datê sporz¹dzenia protokó³u,
2) nazwê jednostki kontrolowanej oraz imiê i nazwisko
jej kierownika,
3) sk³ad komisji przeprowadzaj¹cej kontrolê,
4) okrelenie zakresu i przedmiotu kontroli,
5) czas trwania kontroli,
6) zastrze¿enia i uwagi kierownika jednostki kontrolowanej,
7) wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Wójt, trzeci Przewodnicz¹cy, czwarty pozostaje w aktach Komisji.
§ 85
1. Wyniki kontroli Komisja przedstawia Radzie w formie
sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) opis stanu faktycznego,
2) ocenê zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 80,
3) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
4) w uzasadnionych przypadkach wniosek o powo³anie bieg³ych do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 86
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
§ 87
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej czterech radnych.
2. Powstanie klubu nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu
Rady w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji pe³nionych w klubie,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 88
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady zgodnie z
uchwalonymi przez siebie regulaminami
2. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem.
3. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
4. Przewodnicz¹cy klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
5. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
6. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Gminy.
§ 89
Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
§ 93
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 94
Wójt odpowiada za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy.
§ 95
Sprawozdanie z wykonywanych zadañ oraz informacje o bie¿¹cej pracy Wójt przedstawia na sesjach Rady
i stanowi ono za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 96

Rozdzia³ IX. Wójt Gminy

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

§ 90

§ 97

1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swojego Zastêpcê.

1. W przypadku bezporedniego niebezpieczeñstwa dla
¿ycia ludzi lub mienia Wójt mo¿e zarz¹dziæ ewakuacje
z obszarów bezporednio zagro¿onych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.

§ 91
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego.
§ 92
1. Do zadañ Wójta poza wykonywaniem uchwa³ Rady i zadañ Gminy okrelonych przepisami prawa nale¿y:
1) przedk³adanie sprawozdania z wykonania bud¿etu
Przewodnicz¹cemu w terminie do 15 marca roku
nastêpnego po zakoñczeniu roku bud¿etowego,
2) opiniowanie, wnioskowanie i rozstrzyganie w przypadkach rozbie¿noci interesów spo³ecznych i indywidualnych,
3) og³aszanie przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
4) powo³ywanie Komisji przetargowej,
5) decydowanie o wszczêciu lub rezygnacji ze sporu
s¹dowego,
6) ustalanie warunków ugody w sprawach cywilnoprawnych lub tych publiczno-prawnych, w których
na zawarcie ugody zezwalaj¹ przepisy prawa,
7) zawieranie umów cywilno-prawnych dotycz¹cych
inwestycji lub przedsiêwziêæ z udzia³em mieszkañców Gminy,
8) opracowanie i przedstawianie Radzie wszystkich
spraw, w których stanowi Rada oraz przygotowanie projektu uchwa³, w tym przygotowanie projektu bud¿etu,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem Gminy a zw³aszcza zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie inwestycji i remontów do wartoci nie przekraczaj¹cej sumy ustalonej corocznie
przez Radê, zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych
do ³¹cznej wysokoci nie przekraczaj¹cej wielkoci
ustalonej przez Radê na dany rok bud¿etowy,
10) zwo³ywanie i prowadzenie zebrañ wiejskich.

§ 98
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy.
2. Organizacje i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela regulamin organizacyjny nadany przez Wójta
w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 99
1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt ma obowi¹zek
uczestniczyæ w posiedzeniach Komisji.
Rozdzia³ X. Gospodarka mieniem i finansami Gminy.
§ 100
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et gminy jest planem finansowym, obejmuj¹cym
dochody i wydatki Gminy.
§ 101
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu gminy, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji
Wójta.
2. Wójt przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy, nie
póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady
Gminy.
3. Bez zgody Wójta, Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ
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w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienie róde³ dochodów.
§ 102
Rada Gminy okrela tryb prac nad projektem uchwa³y
bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych Gminy w toku
prac nad projektem bud¿etu,
2) wymagan¹ przez Radê Gminy szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
wymagane materia³y informacyjne, które Wójt powinien przedstawiæ Radzie Gminy wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,
3) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu Gminy.
§ 103
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du Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 108
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 107 i 108 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 109
Uprawnienia okrelone w § 107 i 108 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XII. Pracownicy samorz¹dowi

1. Uchwa³a bud¿etowa Gminy powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. Do czasu uchwalenia bud¿etu Gminy przez Radê Gminy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony Radzie Gminy.
3. Uchwa³ê bud¿etow¹ Gminy Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.

1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt Gminy.
2. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie powo³ania s¹: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego.
3. Pozostali pracownicy Urzêdu Gminy zatrudnieni s¹ na
podstawie umowy o pracê.

§ 104

Rozdzia³ XIII. Postanowienia koñcowe

1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Gminy odpowiada
Wójt.
2. Wójtowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w ustawie bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê
Gminy,
2) dokonywania wydatków bud¿etowych.

§ 110

§ 111

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 34/IV/1999
z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tr¹bki Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 70,
poz. 363),
2) Uchwa³a Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 76/VIII/2000
z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Tr¹bki Wielkie (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 114,
poz. 736),
3) Uchwa³a Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 35/V/2001
z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Tr¹bki Wielkie (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 74,
poz. 901).

Rozdzia³ XI. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 105

§ 106

§ 112

Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

Zmiana postanowieñ niniejszego Statutu wymaga zachowania formy w³aciwej do jego uchwalenia.

§ 107

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê na stanowisku ds. obs³ugi Rady w dniach pracy
Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Spo³ecznych Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania
interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzê-

§ 113

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 24/4/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
WYKAZ SO£ECTW GMINY TR¥BKI WIELKIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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wotnej i spo³ecznej, administracji publicznej,
b) w pobli¿u: parku, boisk sportowych,instytucji kultury (GOKSiR, Biblioteka), zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej, cmentarzy, obiektów kultu religijnego, szkó³ i innych obiektów owiatowo-wychowawczych, placów zabaw.
§2

B³otnia.
Czerniewo.
Cz¹stkowo.
Domachowo.
Drzewina.
E³ganowo.
Graniczna Wie.
Go³êbiewo rednie.
Go³êbiewo Wielkie.
Go³êbiewko.
Kaczki.
Kleszczewo.
Klêpiny.
K³odawa.
£aguszewo.
Mierzeszyn.
Paw³owo.
Posto³owo.
Rociszewo.
Sobowidz.
Tr¹bki Ma³e.
Tr¹bki Wielkie.
Zaskoczyn.
Z³a Wie.
Warcz.
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UCHWA£A Nr 25/II/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tr¹bki Wielkie miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 pa¿dziernika 1982 r. owychowaniu w trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231; NR 167, poz. 1372), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz w zwi¹zku z art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
1) punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹
byæ usytuowane:
a) na terenie: parku, boisk sportowych, instytucji kultury (GOKSiR, Biblioteka), zak³adów opieki zdro-

1. Przez pojêcie w pobli¿u nale¿y rozumieæ najbli¿sz¹
odleg³oæ mierzon¹ pomiêdzy nieruchomociami wymienionymi w § 1 niniejszej uchwa³y a nieruchomociami, na których znajduje siê punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych, w linii ci¹gów pieszych lub linii komunikacyjnych, wynosz¹c¹:
1) dla punktów prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
10 metrów,
2) dla punktów prowadz¹cych sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y 50 metrów.
2. Odleg³oæ o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y mierzona jest drog¹ dojcia utwardzonymi czêciami powierzchni ziemi, z których mog¹ korzystaæ lub
korzystaj¹ piesi nie naruszaj¹c przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych, od drzwi wejciowych/wyjciowych punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych do
najbli¿szego punktu granicy geodezyjnej nieruchomoci, o której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y.
3. Przez budynek nale¿y rozumieæ okrelenie zawarte
w obowi¹zuj¹cym Prawie Budowlanym.
4. W przypadku, gdy punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych jest ustytuowany w pobli¿u kilku nieruchomoci wymienionych w § 1 niniejszej uchwa³y, pod uwagê bierze siê nieruchomoæ, która jest usytuowana
najbli¿szej punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych.
5. Przez pojêcie punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych
nale¿y rozumieæ punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
§3
1. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê podczas imprez na otwartym powietrzu w miejscach do tego wyznaczonych za
jednorazowym zezwoleniem wydanym przez Wójta
Gminy.
§4
Dopuszcza siê mo¿liwoæ usytuowania punktu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 10 m i 50 m od obiektów wymienionych w
§ 1 po uzyskaniu opinii osób zarz¹dzaj¹cych tymi jednostkami organizacyjnymi, b¹d¿ instytucjami.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§6
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Tr¹bki Wielkie:
1) Nr 59/VII/93 z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2) Nr 60/VII/93 z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie za-

 2593 

Poz. 891, 892

sad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ce obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

o administracji rz¹dowej w województwie (t.j. Dz. U.
z 2001 r. zm. Dz. U. Nr 128, poz. 1407, w 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804,
Nr 200, poz. 1688) w obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokoci
wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego zmienia siê co, nastêpuje:
§1
Termin obowi¹zywania wskanika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych miast na prawach
powiatów i miast na prawach powiatu ustala siê na okres
do 30 czerwca 2003 r. zamiast do 3 czerwca 2003 r.
§2
Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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