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1156

§4

UCHWA£A Nr II/20/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.

W bud¿ecie gminy wyodrêbnia siê wydatki:
1) zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
zgodnie z za³. nr 3*,
2) dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 1.242.990 z³. Szczegó³owy podzia³ dochodów
i wydatków na finansowanie zadañ zleconych gminie
okrela za³¹cznik nr 4* do uchwa³y,
3) dochody z tyt. wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zawiera za³¹cznik nr 5* do
uchwa³y,
4) rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokoci 67.809 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej uchwa³y,
5) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska przedstawia za³¹cznik nr 7* do
niniejszej uchwa³y,
6) plan przychodów i wydatków rodka specjalnego
przedstawia za³¹cznik nr 12* do niniejszej uchwa³y.

w sprawie Bud¿etu Gminy Kobylnica na 2003 r.
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 pón. zm.) oraz art. 109, 116, 122, 124 i art. 128
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984 z pón. zm.), Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 17.058.790 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
5.123.389 z³
2) dochody z maj¹tku gminy
939.000 z³
3) udzia³y w dochodach bud¿etu pañstwa 1.611.074 z³
4) subwencja ogólna 5.526.168 z³
z tego:
I. czêæ podstawowa
5.473 z³
II. czêæ owiatowa
5.278.776 z³
III.czêæ rekompensuj¹ca
241.919 z³
5) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
1.242.990 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania w³asne gminy
2.237.169 z³
7) pozosta³e dochody
379.000 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg. róde³ zawiera za³¹cznik nr 1* niniejszej uchwa³y.
§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
15.662.721 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie
dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* uchwa³y.
§3
Sp³ata po¿yczek w wysokoci 1.396.069 z³, w tym:
1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w
Gdañsku na modernizacjê kot³owni w orodkach zdrowia w Kobylnicy i S³onowicach  130.069 z³,
2) z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na system sanitarny kanalizacji gminy w wysokoci  708.000 z³,
3) z PKO Bp S.A Oddzia³ Centrum w S³upsku na rozbudowê gimnazjum o halê sportow¹  458.000 z³,
4) z BO S³upsk na modernizacjê kot³owni w orodkach
zdrowia: Kobylnica i S³onowice  100.000 z³,
nast¹pi z dochodów w³asnych gminy.

§5
Tworzy siê rezerwy bud¿etowe ogó³em w wysokoci
60.000 z³ w tym:
1) rezerwê ogóln¹ w wysokoci 60.000 z³.
§6
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik nr 8* do uchwa³y bud¿etowej.
§7
Zakres i kwoty dotacji przyznanych zawiera za³. nr 9*
uchwa³y.
§8
Maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu gminy,
ustala siê na kwotê 200.000 z³.
§9
Prognozê d³ugu bud¿etu gminy do 2007 r. przedstawia za³. Nr 10* do uchwa³y.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) zaci¹gania d³ugu jednostki do kwoty wynikaj¹cej z programu inwestycyjnego za³¹czonego do niniejszej
uchwa³y, oraz sp³at zobowi¹zañ wynikaj¹cych z za³¹cznika nr 11* do uchwa³y,
*) Za³¹czników Nr 1-12 nie publikuje siê.
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2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1157
UCHWA£A Nr IV/53/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 4 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego gminy Kobylnica w zakresie niezbêdnym do realizacji zespo³u elektrowni wiatrowych w obrêbach geodezyjnych Sierakowo, Koñczewo, Zaj¹czkowo, £osino,
Widzino i Kobylnica.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7 art. 8
ust. 1-3, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. w Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm.: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591
z pón. zmianami) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
gminy Kobylnica w zakresie niezbêdnym do realizacji
zespo³u elektrowni wiatrowych w obrêbach geodezyjnych Sierakowo, Koñczewo, Zaj¹czkowo, £osino, Widzino i Kobylnica.
2. Na potrzeby niniejszego planu ustala siê nastêpuj¹cy
podzia³ obszaru opracowania planu:
a) obszar A oznaczony w rejestrze gruntów jako dzia³ki:
 nr 15/54, 22/9, 10/3, 245/2, 193, 190/2 w obrêbie
geodezyjnym Koñczewo,
 nr 2/2, 2/3 w obrêbie geodezyjnym Widzino,
b) obszar B oznaczony w rejestrze gruntów jako dzia³ki:
 nr 320/1, 297/9 w obrêbie geodezyjnym Widzino,
 nr 68, 50, 22, 8, 9, 10, 11 w obrêbie geodezyjnym
£osino,
 nr 893/1, 893/2, 893/3 w obrêbie geodezyjnym Kobylnica,
 nr 29 w obrêbie geodezyjnym Sierakowo,
 nr 1, 1a, 3a, 4, 5, 6/2, 86, 98/2 w obrêbie geodezyjnym Zaj¹czkowo,
c) obszar C oznaczony w rejestrze gruntów jako dzia³ki:

 nr 111, 104, 113/2, 7, 20/4, 5/4, 114, 109 obrêbu geodezyjnego Zaj¹czkowo.
3. Na tak ustalonym obszarze obowi¹zuj¹ przepisy niniejszej uchwa³y zawieraj¹cej w kolejnych rozdzia³ach przepisy ogólne obejmuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu, przepisy szczegó³owe oraz przepisy koñcowe.
4. Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
skali 1:10000. Uzupe³nieniem treci mapy wykorzystanym do sporz¹dzenia rysunku planu jest mapa ewidencyjna w skali 1:5000 zawieraj¹ca granice w³adania
gruntami.
§2
Ustala siê wy³¹czenie ze zmiany miejscowego planu
ogólnego gminy Kobylnica obszaru oznaczonego symbolem C obejmuj¹cego czêæ Parku Krajobrazowego
Dolina S³upi, dla którego pozostawia siê obowi¹zuj¹ce
ustalenia miejscowego planu ogólnego gminy Kobylnica
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/21/94 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 marca 1994 r. opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 15, poz. 102
z dnia 29 kwietnia 1994 r.
§3
1. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w nastêpuj¹cym zakresie, w jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹
siê do jego elementów graficznych, w paragrafie niniejszym i w pozosta³ej jej treci:
 granice zasiêgu przestrzennego obszarów objêtych
ustaleniami planu, wed³ug obowi¹zuj¹cego podzia³u na obszary oznaczone symbolami A, B i C,
 granice i numery dzia³ek objêtych planem,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i o ró¿nych zasadach zagospodarowania i zabudowy,
 oznaczenia literowe przyporz¹dkowane poszczególnym terenom o ró¿nym przeznaczeniu i o ró¿nych
zasadach zagospodarowania i zabudowy,
 nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 stanowiska archeologiczne w czêciowej ochronie
archeologiczno  konserwatorskiej (strefa W.II),
 stanowiska archeologiczne w ograniczonej ochronie archeologiczno  konserwatorskiej (strefa W.III),
 strefa rezerwy terenu dla poszerzenia i modernizacji drogi krajowej nr 21 (o szerokoci do 20 m od
granicy istniej¹cego pasa drogowego),
 strefy lokalizacji terenu stacji transformatorowych
110/SN oznaczone dodatkowo symbolem TE,
 przydro¿ne zadrzewienia,
 wymiary i odleg³oci (promienie) w metrach,
 strefy zalecanych w³¹czeñ wewnêtrznych dróg do
zewnêtrznych dróg po³o¿onych poza obszarem planu,
 kierunek przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia.
2. Poza ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce elementy graficzne stanowi¹ce czêæ informacyjn¹ i postulowan¹
planu:
 stanowiska archeologiczne w pe³nej ochronie archeologiczno-konserwatorskiej  wpisane do rejestru zabytków (strefa W.I)
 granica Parku Krajobrazowego Dolina S³upi  Roz-
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porz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19
sierpnia 1998 r.
 granica otuliny Parku Krajobrazowego Dolina S³upi
 Rozporz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia
19 sierpnia 1998 r.
 linia elektroenergetyczna 110 kV  istniej¹ca
 postulowane lokalizacje elektrowni wiatrowych o mocy
1,5 MW
 postulowany przebieg dróg wewnêtrznych.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe dla obszarów oznaczonych
symbolami A i B  przeznaczonych dla zespo³ów
elektrowni wiatrowych, rolnictwa i lasów
§4
Ustalenia funkcjonalno  przestrzenne
1. Ustala siê funkcjê terenu jako zespó³ elektrowni wiatrowych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹
wspó³istniej¹c¹ z funkcj¹ rolnicz¹ i lasami jako podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem
EE.
2. Ustala siê strefy lokalizacji stacji transformatorowych
110/SN oznaczonych dodatkowo symbolem TE na terenach oznaczonych symbolem EE.
3. Ustala siê funkcjê rolnicz¹ i lasy jako podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem R, na których zakazuje siê lokalizowania elektrowni wiatrowych.
4. Ustala siê teren rezerwy dla rozbudowy uk³adu komunikacyjnego  korytarza terenu przeznaczonego dla
realizacji nowego przebiegu drogi ekspresowej nr 6
oznaczonego symbolem KS. Ustala siê rolnicze przeznaczenie terenu, który pozostanie do zagospodarowania po realizacji nowej drogi ekspresowej nr 6 na
odcinku od miejscowoci Reblinko do drogi nr 21.
5. Dopuszcza siê funkcje tymczasowe na czas budowy
zespo³u elektrowni wiatrowych polegaj¹ce na zagospodarowaniu terenów jako zaplecza budowlanego, dojazdów dla sprzêtu ciê¿kiego i wykonania rowów dla
sieci infrastruktury podziemnej.
Po ustaniu budowy zespo³u elektrowni wiatrowych tereny o funkcjach tymczasowych podlegaj¹ ustaleniom
obowi¹zuj¹cym dla podstawowego przeznaczenia terenów.
6. Dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych na obszarze A i B jako niezbêdnych do obs³ugi urz¹dzeñ
zespo³ów elektrowni wiatrowych.
7. Na obszarze A dopuszcza siê lokalizacjê gazoci¹gu
wysokiego cinienia:
 DN 300 relacji Bytów  S³upsk, którego trasa przebiega przez tereny oznaczone w rejestrze gruntów
jako dzia³ki nr 15/54, 22/9, 190/2 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Koñczewo,
 DN 250 do stacji redukcyjno pomiarowej w Rêdzikowie, którego trasa przebiega przez tereny oznaczone w rejestrze gruntów jako dzia³ki nr 2/2 i 2/3
po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Widzino.
Wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia zakazuje siê lokalizowania:
 zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 15 m po obu
stronach gazoci¹gu,
 nasadzeñ drzew i krzewów oraz ogrodzeñ w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 3 m po obu stronach gazoci¹gu.

Dziennik Urzêdowy
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§5

Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska
1. Nie dopuszcza siê przekroczenia normatywnych parametrów jakoci rodowiska w zakresie ha³asu i wibracji wynikaj¹cych z realizacji zespo³u elektrowni wiatrowych na terenach istniej¹cej i planowanej w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie gminy zabudowy przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi.
2. Zakazuje siê lokalizowania zabudowy siedliskowej i innej przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi.
3. Zakazuje siê przekraczania standardów jakoci rodowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê ma tytu³ prawny.
4. Nie zmienia siê przeznaczenia gruntów oznaczonych
w ewidencji gruntów jako u¿ytki lene, na których zakazuje siê lokalizowania elektrowni wiatrowych.
5. Zmienia siê dotychczasowe rolnicze u¿ytkowanie terenów objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ i dopuszcza siê wy³¹czenie gruntów rolnych w obrêbie terenów oznaczonych symbolem EE i stref oznaczonych symbolem TE
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1500 m2 dla ka¿dej z
elektrowni wiatrowych i 6000 m2 dla ka¿dej ze stacji
transformatorowych 110/SN oraz gruntów rolnych o
powierzchni niezbêdnej do realizacji wewnêtrznych
dróg o szerokoci pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych nie wiêkszej ni¿ 6 m i rezerwy terenu dla
nowego przebiegu drogi krajowej nr 6 oznaczonej symbolem KS. S¹ to grunty rolne klas RIII, RIV i RV pochodzenia mineralnego oraz £III pochodzenia organicznego na dz. nr 10/3 w Koñczewie. Powierzchnie tych gruntów w zwartych obszarów u¿ytków rolnych klas III, nie
przekraczaj¹ 0,50 ha i u¿ytków rolnych klas IV nie przekraczaj¹ 1,00 ha. £¹cznie w niniejszym planie na cele
nierolnicze przeznacza siê 162421 m2 powierzchni u¿ytków rolnych, w tym u¿ytków klas: RIIIa- 24813 m2, RIIIb20397 m2, RIVa- 87242 m2, RIVb- 12564 m2, RV- 6597
m2, PSIV- 6743 m2 i £III pochodzenia organicznego4065 m2.
6. Nakazuje siê ochronê przydro¿nych zadrzewieñ, z wyj¹tkiem koliduj¹cych z projektowanymi skrzy¿owaniami dróg.
7. Nakazuje siê po ustaniu budowy rekultywacjê terenów
zagospodarowanych funkcj¹ tymczasow¹, w zakresie
niezbêdnym do realizacji podstawowego przeznaczenia terenów.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy ochrony konserwatorskiej
i zasady zagospodarowania terenów po³o¿onych w zasiêgu tych stref i w ich s¹siedztwie:
 Strefa W.II czêciowej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej  oznaczony na rysunku planu obszar
wystêpowania stanowisk archeologicznych ujêtych
w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia, dla wszystkich
inwestycji lokalizowanych w strefie, archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu, po zakoñczeniu których teren mo¿e
byæ trwale zainwestowany.
Zakres niezbêdnych do wykonania badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Wojewódzki
Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿b Ochrony Zabytków w Gdañsku Delegatura w S³upsku z wnioskiem o wydanie ze-
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zwolenia na badania z 3-miesiêcznym wyprzedzeniem,
w celu umo¿liwienia wykonania archeologicznych badañ ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.
 Strefa W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej  oznaczony na rysunku planu obszar stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu
w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia, dla wszystkich
inwestycji lokalizowanych w strefie, interwencyjnych
badañ archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ trwale zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnych do wykonania badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Wojewódzki
Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Ustala siê obowi¹zek powiadomienia Wojewódzkiego
Oddzia³u S³u¿b Ochrony Zabytków w Gdañsku Delegatura w S³upsku w terminie nie krótszym ni¿ dwa tygodnie przed przyst¹pieniem do prac o zamiarze ich
rozpoczêcia.
§6
Ustalenia w zakresie
zasad obs³ugi elektroenergetycznej
Przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej ZE S³upsk
S.A. elektrowni wiatrowych wymaga uzyskania warunków przy³¹czenia. W celu przy³¹czenia zespo³u elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej niezbêdna
jest rozbudowa istniej¹cych stacji S³upsk Wierzbiêcino
i ¯ydowo; przy³¹czenie elektrowni wiatrowych nast¹pi
poprzez linie kablowe SN do ustalonych w niniejszym
planie dwóch stacji 110/SN przy³¹czonych linia 110 kV
do sieci elektroenergetycznej ZE.S³upsk; stacje 110/SN
nale¿y lokalizowaæ w strefach oznaczonych symbolem TE
na rysunku planu, w rejonie Koñczewa i Zaj¹czkowa.
§7
Ustalenia w zakresie warunków lokalizacji zespo³ów
elektrowni wiatrowych i parametrów technicznych urz¹dzeñ zwi¹zanych z ich realizacj¹
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu zespo³u elektrowni wiatrowych na obszarze A:
a) realizacja stacji transformatorowej 110/SN Koñczewo na dzia³ce o minimalnej powierzchni 2500 m2,
lecz nie wiêkszej ni¿ 6000 m2 (w strefie lokalizacji
terenu oznaczonej symbolem TE)
b) przy³¹czenie stacji 110/SN Koñczewo do istniej¹cej
linii 110 kV
c) parametry techniczne zespo³u elektrowni wiatrowych:
 dopuszczalna iloæ elektrowni wiatrowych do
26 sztuk,
 dopuszczalna ca³kowita moc elektrowni wiatrowych 42 MW.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu zespo³u elektrowni wiatrowych na obszarze B:
a) realizacja stacji transformatorowej 110/SN Zaj¹czkowo na dzia³ce o minimalnej powierzchni 2500 m2,
lecz nie wiêkszej ni¿ 6000 m2 (w strefie lokalizacji
terenu oznaczonej symbolem TE),
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b) przy³¹czenie stacji 110/SN Zaj¹czkowo do istniej¹cej linii 110 kV,
c) parametry techniczne zespo³u elektrowni wiatrowych:
 dopuszczalna iloæ elektrowni wiatrowych do 24
sztuk
 dopuszczalna ca³kowita moc elektrowni wiatrowych 48 MW.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu zespo³u elektrowni wiatrowych na obszarach A
lub B:
a) maksymaln¹ powierzchniê dzia³ki przeznaczonej na
lokalizacjê elektrowni wiatrowej wraz z fundamentem do 1500 m2
b) dopuszczalna szerokoæ wydzielenia wewnêtrznej
drogi od 5 m do 6 m
c) odleg³oæ miêdzy wie¿ami elektrowni wiatrowych
nie mniejsza ni¿ 300 m
d) jednakowy model i kolorystyka (kolor jasny, pastelowy) elektrowni wiatrowych na terenach przeznaczonych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wed³ug ustalonego zasiêgu przestrzennego poszczególnych obszarów (wyznaczonego granic¹ na rysunku
planu):
 tereny po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Koñczewo;
 tereny obejmuj¹ce dzia³ki nr 2/2, 2/3 po³o¿one w
obrêbie geodezyjnym Widzino;
 tereny obejmuj¹ce dzia³ki nr 320/1, 297/9 w obrêbie geodezyjnym Widzino oraz tereny po³o¿one
w obrêbie wsi Kobylnica, £osino, Zaj¹czkowo,
Sierakowo
e) parametry techniczne elektrowni wiatrowych:
 moc jednej elektrowni wiatrowej od 1,5 do 3,0
MW,
 maksymalna ca³kowita wysokoæ konstrukcji elektrowni wiatrowej liczona ze mig³em w górnym
po³o¿eniu do 120 m,
 maksymalna rednica wirnika elektrowni wiatrowej do 80 m,
 maksymalna wysokoæ wie¿y elektrowni wiatrowej (wysokoæ po³o¿enia osi wirnika) do 100 m,
 oznakowanie przeszkodowe: koñcówki migie³
elektrowni wiatrowych w kolorze jaskrawym 
czerwonym na d³ugoci 5 m; wiat³a przeszkodowe na wierzcho³ku gondoli.
4. Do projektu budowlanego dotycz¹cego realizacji zespo³u elektrowni wiatrowych na obszarach oznaczonych symbolami A lub B lub ich czêci nale¿y za³¹czyæ koncepcjê urbanistyczn¹ dla ca³oci obszaru A
lub B, okrelaj¹c¹ co najmniej:
 usytuowanie elektrowni wiatrowych,
 wewnêtrzne drogi serwisowe i miejsca w³¹czenia do
zewnêtrznego uk³adu drogowego,
 rozmieszczenie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Ewentualne kolejne etapy realizacji zespo³u elektrowni
wiatrowych na obszarze A lub B winny byæ podporz¹dkowane koncepcji urbanistycznej do³¹czonej do
pierwszego projektu budowlanego objêtego decyzj¹
pozwolenia na budowê.
5. Nie ustala siê etapów realizacji ustalonego w planie
zagospodarowania i zabudowy terenu. Realizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych jest uzale¿niona
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od mo¿liwoci przy³¹czenia ich do istniej¹cych i planowanych sieci elektroenergetycznych.
6. Zagospodarowanie czêci zespo³u elektrowni wiatrowych po³o¿onych na obszarze A i B nie mo¿e ograniczaæ mo¿liwoci zagospodarowania pozosta³ej ich
czêci, zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej
uchwale.
7. Projekt budowlany elektrowni wiatrowych w zakresie
lokalizacji, wysokoci konstrukcji oraz oznakowania
przeszkodowego nale¿y uzgodniæ z G³ównym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego oraz Dowództwem Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej.
Rozdzia³ 3
Przepisy koncowe
§8
1. Ustala siê stawkê procentow¹ w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nastêpuj¹cych obszarów.
2. W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica do 2010 r. zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/21/94 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 marca 1994 r. opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 15 poz.
102 z dnia 29 kwietnia 1994 r. we fragmencie objêtym
granicami opisanymi w § 1 niniejszej uchwa³y.
3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica
4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
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UCHWA£A Nr IV/48/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 4 lutego 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych
w Kobylnicy.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58
ust. 1, 2 i 6, art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.,
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³
Samorz¹dowych w Kobylnicy obejmuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ im. K. Makuszyñskiego oraz Gimnazjum w Kobylnicy, zwany dalej Szko³¹.
§2
Ustala siê obwód Szko³y obejmuj¹cy:
1. Szko³a Podstawowa im. K. Makuszyñskiego w Kobyl-
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nicy  miejscowoci: Kobylnica, Boles³awice, £osino,
Widzino,
2. Gimnazjum w Kobylnicy  miejscowoci: Kobylnica,
Boles³awice, £osino, Widzino, Koñczewo, Sierakowo,
Kuleszewo, Gie³doñ, Zagórki, Zbyszewo, Kwakowo,
Lulemino, Maszkowo, Zaj¹czkowo, Komi³owo, Lubuñ,
¯elkówko, ¯elki, ¯elkowiec, Kruszyna, P³aszewo.
§3
Organizacjê Szko³y okrela Statut nadany przez Radê
Gminy Kobylnica, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/48/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 4 lutego 2003 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ SAMORZ¥DOWYCH W KOBYLNICY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Przepisy definiuj¹ce:
1. Zasadnicz¹ podstawê prawn¹ statutu Zespo³u Szkó³
Samorz¹dowych stanowi ustawa z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty oraz Zarz¹dzanie nr 14
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie ramowego statutu szkó³ publicznych dla
dzieci i m³odzie¿y.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
a) Szkole  nale¿y przez to rozumieæ Zespó³ Szkó³
Samorz¹dowych w Kobylnicy,
b) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy,
c) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty,
d) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorz¹dzie
Uczniowskim, Radzie Rodziców  nale¿y przez to
rozumieæ organy dzia³aj¹ce w Zespole Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy,
e) Uczniach i Rodzicach  nale¿y przez to rozumieæ
uczniów Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,
f) Wychowawcy  nale¿y przez to rozumieæ nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej
powierzono jeden z oddzia³ów w Zespole Szkó³
Samorz¹dowych w Kobylnicy,
g) Organie prowadz¹cym Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy  nale¿y przez to rozumieæ
Gminê Kobylnica,
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h) Organie sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny nad Zespo³em Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy  nale¿y przez to rozumieæ Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdañsku.
II. Podstawowe informacje o Szkole:
1. Szko³a nosi nazwê Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych.
2. W sk³ad Zespo³u wchodzi Publiczna szecioletnia
Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w
Kobylnicy oraz Publiczne Gimnazjum w Kobylnicy.
3. Siedziba Szko³y znajduje siê w Kobylnicy, przy ul.
G³ównej 63.
4. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Gmina Kobylnica.
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator
Owiaty w Gdañsku.
ROZDZIA£ II
ORGANY SZKO£Y
Organami Szko³y s¹:
1. Dyrektor Szko³y,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorz¹d Uczniowski.
Ad. 1
Dyrektor Szko³y:
1. Jest przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej Szko³y.
2. Jest kierownikiem zak³adu pracy, posiadaj¹cym kompetencje zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi.
3. Jest wybierany w drodze konkursu na okres 5 lat.
4. Kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ Szko³y oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
5. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole i przedstawia Radzie
Pedagogicznej ogólne wnioski wynikaj¹ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
6. Realizuje uchwa³y Rady Pedagogicznej podjête w ramach ich kompetencji.
7. Dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym Szko³y i ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie.
8. Wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
9. Przyjmuje i zwalnia nauczycieli wg obowi¹zuj¹cych
przepisów.
10. Przyznaje nagrody Dyrektora Szko³y oraz wnioskuje
o przyznanie innych nagród i odznaczeñ (po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej).
11. Okrela zakres czynnoci poszczególnym nauczycielom i pracownikom Szko³y (po zaopiniowaniu przez
Radê Pedagogiczn¹).
12. Wstrzymuje wykonanie uchwa³y Rady Pedagogicznej,
jeli ta jest niezgodna z prawem, a o wstrzymaniu wykonania uchwa³y niezw³ocznie zawiadamia organ prowadz¹cy Szko³ê, który uchyla uchwa³ê w razie niezgodnoci z przepisami prawa.
13. Ustala liczbê uczniów w poszczególnych oddzia³ach
(zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami).
14. W zale¿noci od potrzeb, mo¿e powo³aæ sta³¹ lub tymczasow¹ komisjê do rozpatrzenia danego problemu,
15. Zatwierdza regulamin pracy biblioteki szkolnej.
Wicedyrektor Szko³y:
W Szkole mo¿e byæ utworzone stanowisko Wicedyrektora Szko³y.
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Powierzenia i odwo³ania ze stanowiska Wicedyrektora
Szko³y dokonuje Dyrektor Szko³y po zasiêgniêciu opinii
organu prowadz¹cego i Rady Pedagogicznej.
Ad. 2
Rada Pedagogiczna:
Rada Pedagogiczna jest wewnêtrznym organem szkolnym powo³anym do rozpatrywania, oceniania, rozstrzygania spraw zwi¹zanych z ca³okszta³tem statutowej dzia³alnoci Szko³y, a zw³aszcza zwi¹zanej z
nauczaniem, wychowaniem i dzia³alnoci¹ opiekuñcz¹:
1. Zatwierdza w drodze uchwa³y program wychowawczy Szko³y, program profilaktyczny Szko³y, Szkolny
Zestaw Programów i Wewnêtrzny System Oceniania,
stanowi¹ce z chwil¹ zatwierdzenia za³¹czniki do niniejszego statutu.
2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
3. Podejmuje uchwa³y w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Zatwierdza oceny z zachowania ucznia ustalone przez
wychowawców.
5. Opiniuje organizacjê pracy Szko³y w tym tygodniowy rozk³ad zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych.
6. Opiniuje propozycje Dyrektora w sprawie przydzia³u
nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p³atnych.
7. Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ.
8. Przygotowuje projekt statutu Szko³y albo jego zmian,
9. Mo¿e wyst¹piæ do organu prowadz¹cego Szko³ê z
wnioskiem o odwo³anie z funkcji Dyrektora Szko³y lub
do Dyrektora o odwo³anie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej Szko³y.
10. Mo¿e powo³aæ sta³¹ lub tymczasow¹ komisjê do rozpatrzenia konkretnych spraw.
11. Uchwa³y s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej cz³onków,
w przypadku równej iloci g³osów o podjêciu uchwa³y
decyduje g³os przewodnicz¹cego Rady Pedagogicznej.
12. Sposób g³osowania ustala Rada Pedagogiczna.
13. Ka¿dy nauczyciel jest zobowi¹zany do nie ujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Ad.3
Rada Rodziców:
1. Rada Rodziców wybierana jest sporód przedstawicieli
Rad Klasowych wszystkich klas w Szkole.
2. Zasady wyboru rodziców do RR i ich iloæ ustala ogó³
przedstawicieli Rad Klasowych.
3. Ustala regulamin swojej dzia³alnoci.
4. Sporód siebie wybiera przewodnicz¹cego Rady i jego zastêpcê.
5. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
6. Przewodnicz¹cy lub jego zastêpca sk³ada sprawozdanie z dzia³alnoci Rady Rodziców przynajmniej 2 razy
w roku.
7. Mo¿e wystêpowaæ do Dyrektora Szko³y lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi
wszystkich spraw Szko³y.
Ad.4
Samorz¹d Uczniowski:
1. Zwany dalej samorz¹dem, tworz¹ wszyscy uczniowie
Szko³y,
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2. Zasady wybierania i dzia³ania organów samorz¹du
okrela regulamin uchwalony przez ogó³ uczniów w
g³osowaniu tajnym.
3. Mo¿e przedstawiæ Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szko³y wnioski i opinie we wszystkich sprawach
szkolnych.
4. Dyrektor Szko³y zasiêga opinii Samorz¹du przy ocenie
pracy nauczyciela.
ROZDZIA£ III
CELE I ZADANIA SZKO£Y
Szko³a realizuje cele i zadania okrelone w Ustawie o
systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególnoci:
1. Zapewnia uczniom pe³ny rozwój umys³owy, moralnoemocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami
i mo¿liwociami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godnoci osobistej oraz wolnoci wiatopogl¹dowej i wyznaniowej. W realizacji tych zadañ
szko³a respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a tak¿e zobowi¹zania wynikaj¹ce z Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka przyjêtej przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a tym
samym:
a) umo¿liwia zdobywanie wiedzy i umiejêtnoci niezbêdnych do uzyskania wiadectwa ukoñczenia
Szko³y,
b) kszta³tuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizacji celów i zasad okrelonych w Ustawie, stosownie do warunków Szko³y i wieku uczniów,
c) sprawuje opiekê pedagogiczn¹ nad uczniami/odpowiednio do ich potrzeb oraz mo¿liwoci szko³y/, zapewnia bezpieczeñstwo w szkole i w czasie zajêæ organizowanych przez Szko³ê,
d) pomaga ka¿demu uczniowi w odkrywaniu i rozwijaniu jego szczególnych uzdolnieñ i zainteresowañ,
e) umo¿liwia ujawnianie mo¿liwoci i inicjatyw
uczniów, kszta³tuje umiejêtnoci aktywnego, indywidualnego i zespo³owego dzia³ania uczniów tak,
aby okres pobytu w Szkole przygotowywa³ ich do
realizacji odpowiedzialnych zadañ i obowi¹zków
cz³owieka doros³ego,
f) tworzy warunki sprzyjaj¹ce akceptowaniu ka¿dego
ucznia, by wykorzystaæ tkwi¹ce w nim mo¿liwoci,
wzmocniæ wiarê we w³asne si³y, wzmóc poczucie
bezpieczeñstwa; stwarza warunki wzajemnego zaufania  podstawy aktywnego wspó³dzia³ania
uczniów i nauczycieli,
g) buduje ¿yczliw¹ atmosferê w zespo³ach klasowych,
funkcjonuj¹cych na wzór wspólnoty rodzinnej, która zachêca do pe³nego anga¿owania siê w sprawy
klasy i Szko³y oraz eliminuje poczucie zagro¿enia w
wypadku b³êdów i niepowodzeñ,
h) kszta³tuje osobowoæ uczniów tak, by jej przejawami by³y: dobra praca, uczciwoæ,
i) honor, godnoæ w³asna i szacunek dla godnoci innych, przekonanie, ¿e Ojczynie s³u¿y siê najlepiej
prac¹; naucza stawiania sobie coraz ambitniejszych
celów i coraz wy¿szych wymagañ oraz dopomaga
w ich twórczej, samodzielnej i konsekwentnej realizacji.
2. Szko³a umo¿liwia uczniom podtrzymanie poczucia to¿samoci narodowej, jêzykowej i religijnej poprzez:
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a) czynne uczestnictwo w zajêciach m.in. takich przedmiotów jak: jêzyk polski, historia, rodowisko spo³eczno-przyrodnicze (przyroda), wiedza o spo³eczeñstwie, katecheza,
b) czynne uczestnictwo w ró¿nych formach zajêæ pozalekcyjnych, a przede wszystkim w ko³ach zainteresowañ, wycieczkach i rajdach turystyczno-krajoznawczych, konkursach,
c) korzystanie z zasobów muzealnych, wyjazdów do
teatrów i filharmonii, ró¿nych formach zajêæ dydaktycznych i wychowawczych przewidzianych planem
pracy Szko³y.
3. Szko³a udziela uczniom pomocy psychologiczno  pedagogicznej poprzez:
a) realizacjê celów i zadañ wychowawczych przez wychowawcê klasowego oraz szkolnego rzecznika praw
dziecka. (zadania te wynikaj¹ z obowi¹zków statutowych, planu pracy wychowawcy klasowego oraz
planu pracy Szko³y),
b) realizacjê celów i zadañ pedagoga szkolnego. (zadania te wynikaj¹ z jego obowi¹zków statutowych,
z planów pracy pedagoga szkolnego i z planów pracy Szko³y),
c) uczestnictwo w ró¿nych formach zajêæ pedagogicznych, wychowawczych i dydaktycznych organizowanych przez Szko³ê:
 zajêciach zespo³ów wyrównawczych,
 indywidualnej pracy z uczniem na lekcji,
 zajêciach wietlicy terapeutycznej,
 zajêciach logopedycznych,
 rozmowach indywidualnych z wychowawc¹ klasy, pedagogiem szkolnym,
 zajêciach wychowawczych w wietlicy szkolnej,
 zajêciach prowadzonych przez nauczycieli biblioteki,
 nauczaniu indywidualnym.
4. Zadania Szko³y s¹ realizowane w ramach zajêæ lekcyjnych, szkolnych zajêæ pozalekcyjnych, a tak¿e podczas
zajêæ pozaszkolnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno  krajoznawczych oraz imprez
sportowych i kulturalnych, z uwzglêdnieniem zasad
bezpieczeñstwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
5. Szko³a umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ uczniów,
realizowanie indywidualnych programów nauczania
oraz daje szansê ukoñczenia szko³y w skróconym czasie poprzez:
a) czynne uczestnictwo w organizowanych przez szko³ê
(zgodnie z potrzebami i ¿yczeniami uczniów oraz ich
mo¿liwociami fizycznymi) ró¿nych formach zajêæ
pozalekcyjnych m.in. w ko³ach przedmiotowych, zainteresowañ,
b) swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni
szkolnej oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczycieli-bibliotekarzy,
c) udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach, olimpiadach,
quizach, zawodach sportowych organizowanych
przez Szko³ê i w pozaszkolnym wspó³zawodnictwie
uczniów w turniejach wiedzowych, sprawnociowych i in.,
d) udzia³ w zajêciach ró¿nego rodzaju kó³ i klubów pozaszkolnych,
e) czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szko³ê i analogicznych imprezach pozaszkolnych,
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f) uczestniczenie w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych,
g) swobodne korzystanie (pod opiek¹ nauczyciela) z
sal, pracowni, urz¹dzeñ i sprzêtu szkolnego,
h) indywidualn¹ pracê nauczyciela z uczniem podczas
zajêæ lekcyjnych,
i) umo¿liwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukoñczenia Szko³y w skróconym czasie (wg zasad i trybu okrelonych w stosownych przepisach.
6. Szko³a realizuje zadania opiekuñcze odpowiednio do
wieku uczniów i potrzeb rodowiska z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa, a w szczególnoci:
a) sprawuje opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi w
Szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych, nadobowi¹zkowych i zajêæ pozalekcyjnych:
 nauczyciel w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów
ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za bezpieczeñstwo powierzonych mu uczniów w czasie zajêæ
lekcyjnych,
 plan zajêæ obowi¹zkowych zgodnie z zasadami
bezpieczeñstwa i higieny uwzglêdnia równomierne roz³o¿enie zajêæ w poszczególnych dniach tygodnia i ró¿norodnoæ
 zajêæ w ka¿dym dniu,
 Szko³a organizuje zajêcia zastêpcze w wypadku
nieobecnoci nauczyciela,
 ka¿dy uczeñ ma zapewnion¹ mo¿liwoæ korzystania ze wietlicy szkolnej i opieki wychowawczej,
 uczniowie maj¹ mo¿liwoæ korzystania z posi³ków/
do¿ywiania,
 Szko³a zapewnia pe³n¹ opiekê wychowawcz¹ w
czasie zajêæ nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych
ustalonych harmonogramem,
 wszyscy uczniowie szko³y s¹ zapoznawani z regulaminami i instrukcjami obowi¹zuj¹cymi w czasie zajêæ wychowania fizycznego, informatyki.
Nauczyciele s¹ zobowi¹zani do cis³ego egzekwowania ww. postanowieñ.
7. Szko³a sprawuje opiekê nad uczniami podczas zajêæ
poza terenem Szko³y w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych, rajdów, biwaków,
imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym.
8. Szko³a organizuje pe³nienie dy¿urów nauczycielskich
wg nastêpuj¹cych zasad:
a) harmonogram dy¿urów nauczycielskich rokrocznie
opracowuj¹ (na probê i pod nadzorem Dyrektora
Szko³y) wyznaczeni nauczyciele w oparciu o tygodniowy plan zajêæ, przestrzegaj¹c zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy nauczyciela,
b) grafik dy¿urów nauczycielskich oparty jest na zasadzie zmianowoci, a iloæ zmian dy¿urów dostosowana jest do potrzeb organizacyjnych Szko³y,
c) nauczyciele pe³ni¹ dy¿ury wg ustalonego regulaminu, który podany jest do ich wiadomoci i przestrzegania; regulamin okrela obowi¹zki, uprawnienia, sposoby pe³nienia dy¿uru i zakres odpowiedzialnoci,
d) w wypadku nieobecnoci nauczyciela w Szkole, jego
obowi¹zki dy¿urnego przejmuje nauczyciel pe³ni¹cy zastêpstwo,
e) dy¿urami nauczycielskimi s¹ objête wszystkie rejo-

ny Szko³y, w których uczniowie przebywaj¹ podczas
przerw,
f) nauczyciele wychowania fizycznego pe³ni¹ dy¿ury
wg odrêbnego harmonogramu na terenie obiektu
sportowego,
g) przewiduje siê mo¿liwoæ zwolnienia nauczycieli z
obowi¹zku pe³nienia dy¿uru w przypadku:
 ci¹¿y (zgodnie z przepisami KP),
 koniecznoci wykonania innych zadañ przydzielonych (np. protokolant R.P.),
h) grafik dy¿urów nauczycielskich jest podany do wiadomoci uczniom,
i) dy¿ury nauczycielskie podlegaj¹ kontroli i lustracji
Dyrekcji Szko³y.
9. Szko³a sprawuje indywidualn¹ opiekê szczególnie nad
uczniami najni¿szych klas, uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narz¹dów ruchu, s³uchu
i wzroku, a tak¿e nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne s¹ szczególne formy opieki, poprzez:
a) indywidualn¹ pracê z uczniami i dzieæmi na zajêciach
i lekcjach,
b) kierowanie i wspó³udzia³ pedagoga szkolnego i wychowawcy w/na badania do poradni pedagogiczno
 psychologicznej,
c) kierowanie na zajêcia:
 w zespo³ach wyrównawczych,
 reedukacyjne,
 logopedyczne
 gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 indywidualnego nauczania,
d) badania przesiewowe dokonywane przez pielêgniarkê szkoln¹,
e) cis³e/indywidualne kontakty wychowawcy klas z rodzicami uczniów,
f) sta³¹ wspó³pracê pedagoga szkolnego z Gminnym
Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy,
 kwalifikowanie uczniów do korzystania ze sta³ej
b¹d doranej pomocy finansowej,
 kwalifikowanie uczniów do nieodp³atnego korzystania z do¿ywiania,
g) organizowanie wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych dla dzieci bêd¹cych w trudnych warunkach
rodzinnych lub losowych (w wypadku gwarancji
otrzymania na ten cel rodków bud¿etowych).
ROZDZIA£ IV
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 ORGANIZACJA SZKO£Y
1. Rok szkolny rozpoczyna siê z dniem l wrzenia ka¿dego roku, a koñczy siê z dniem 31 sierpnia nastêpnego
roku. Obejmuje dwa semestry.
2. Podstawowymi formami dzia³alnoci dydaktycznowychowawczej Szko³y s¹:
a) obowi¹zkowe zajêcia lekcyjne,
b) zajêcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla
uczniów maj¹cych trudnoci w nauce,
c) nadobowi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne, w tym kó³ka
przedmiotowe (w ramach posiadanych rodków).
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Wprowadza siê od pierwszej klasy naukê jêzyka zachodniego (w ramach posiadanych rodków).
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5. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³.
6. Dyrektor Szko³y powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej
opiece wychowawczej w zasadzie jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawc¹.
7. Dla zapewnienia ci¹g³oci pracy wychowawczej i jej
skutecznoci po¿¹dane jest, by wychowawca prowadzi³ swój oddzia³ przez ca³y tok nauczania.
8. Rodzice i uczniowie maj¹ wp³yw na dobór b¹d zmianê nauczyciela, któremu Dyrektor powierzy, b¹d powierzy³ zadania wychowawcy.
9. Podzia³ na grupy jest obowi¹zkowy na zajêciach z jêzyków obcych i informatyki w oddzia³ach licz¹cych
powy¿ej 24 uczniów oraz podczas æwiczeñ, w tym
laboratoryjnych, w oddzia³ach licz¹cych powy¿ej
30 uczniów.
10. W przypadku oddzia³ów licz¹cych odpowiednio mniej
ni¿ 24 uczniów lub mniej ni¿ 30 uczniów podzia³u na
grupy na zajêciach, o których mowa w ust. 6, mo¿na
dokonaæ za zgod¹ organu prowadz¹cego Szko³ê.
11. Zajêcia z wychowania fizycznego w oddzia³ach IV-VI
Szko³y Podstawowej i w oddzia³ach Gimnazjum prowadzone s¹ w grupach licz¹cych od 12 do 26 uczniów.
12. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okrela opracowany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radê Pedagogiczn¹ arkusz organizacji Szko³y, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadz¹cy Szko³ê, po wczeniejszym zaopiniowaniu przez Kuratora Owiaty.
13. W arkuszu organizacji Szko³y zamieszcza siê w szczególnoci liczbê godzin przedmiotów i zajêæ obowi¹zkowych oraz liczbê godzin przedmiotów nadobowi¹zkowych, kó³ zainteresowañ i innych zajêæ finansowanych przez organ prowadz¹cy Szko³ê.
14. Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy miêdzy Szko³¹ a uczelni¹ oraz po
uprzednim wyra¿eniu na nie zgody przez nauczyciela
prowadz¹cego/kierownika praktyk/.
15. Tworzone w Szkole oddzia³y przedszkolne realizuj¹
program wychowania przedszkolnego.
16. Organy wewnêtrzne Szko³y zobowi¹zane s¹ do wspó³dzia³ania z zachowaniem prawa do swobodnego dzia³ania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji, okrelonych ustaw¹ o systemie owiaty.
17. Organy wewnêtrzne Szko³y przekazuj¹ Dyrektorowi
w formie pisemnej treæ wniosków, których realizacja wymaga wspó³dzia³ania ró¿nych organów.
18. Dyrektor Szko³y zobowi¹zany jest do przekazania
wniosku wskazanym adresatom celem rozpatrzenia.
19. Organ (adresat), który otrzyma³ wniosek zobowi¹zany jest do przekazania w formie pisemnej odpowiedzi z informacj¹ o zajêtym stanowisku.
20. Spory miêdzy organami rozstrzyga Dyrektor Szko³y.
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
Dla realizacji celów statutowych Szko³a posiada odpowiednie pomieszczenia lekcyjne, a ponadto:
a) zespó³ urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych,
b) bibliotekê,
c) wietlicê szkoln¹,
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d) gabinet terapii pedagogicznej (gabinet logopedy i pedagoga),
e) gabinet lekarski,
f) archiwum,
g) szatniê.
A. BIBLIOTEKA
1. Biblioteka szkolna jest pracowni¹ szkoln¹, s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, zadañ dydaktyczno-wychowawczych Szko³y, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, pedagogizacji rodziców oraz
popularyzacji wiedzy o regionie.
1. Z biblioteki szkolnej mog¹ korzystaæ wg okrelonych
zasad: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szko³y oraz rodzice.
2. Biblioteka szkolna:
a) gromadzi i opracowuje zbiory,
b) umo¿liwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo¿yczanie ich poza bibliotekê,
c) prowadzi informacje czytelniczo-medialne dla
uczniów.
3. Organizacjê biblioteki okreli regulamin.
B. WIETLICA SZKOLNA
1. Dla uczniów, którzy musz¹ d³u¿ej przebywaæ w szkole
ze wzglêdu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do
Szko³y, Szko³a organizuje wietlicê.
2. Czas pracy ustalany jest odpowiednio do potrzeb rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do wietlicy (zw³aszcza
uczniów doje¿d¿aj¹cych).
3. Organizacjê pracy wietlicy okreli regulamin.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoæ funkcjonowania odrêbnej
wietlicy dla ka¿dej ze Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u.
ROZDZIA£ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y
1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników
administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników
o których mowa w ust. l okrelaj¹ odrêbne przepisy
(Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).
Zakres zadañ, uprawnieñ
i odpowiedzialnoci nauczyciela
1. Nauczyciel organizuje i prowadzi pracê dydaktyczno 
wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, jest odpowiedzialny za jej
przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów  nie mo¿e opuciæ zespo³u uczniowskiego, je¿eli wczeniej nie zapewni³ zastêpstwa lub nie zg³osi³ Dyrektorowi swojej nieobecnoci.
2. Formalny podzia³ przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad ko³ami, zespo³ami, organizacjami
i pracowniami reguluje na pocz¹tku roku szkolnego arkusz organizacji szko³y i wykaz zadañ dodatkowych.
3. Nauczyciel realizuje program kszta³cenia, wychowania
i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespo³ach, osi¹gaj¹c w stopniu optymalnym cele ustalone w programach i w planie pracy Szko³y.
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4. Wzbogaca w³asny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizacjê do Dyrektora Szko³y.
5. Wspiera swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolnoci i zainteresowania.
6. Udziela pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ
szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia.
7. Nauczyciel ma obowi¹zek bezstronnie i obiektywnie
oceniaæ uczniów oraz sprawiedliwie ich traktowaæ.
Szczegó³owe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów okrela Wewn¹trzszkolny System
Oceniania oraz stosowne rozporz¹dzenia MENiS.
8. Ma obowi¹zek doskonalenia umiejêtnoci dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej
miêdzy innymi przez udzia³ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole
i przez instytucje wspomagaj¹ce Szko³ê.
9. Informuje uczniów, rodziców, wychowawcê klasy, Dyrektora i Radê Pedagogiczn¹ o wynikach dydaktyczno-wychowawczych.
10. Prowadzi prawid³owo ca³¹ dokumentacjê pedagogiczn¹ przedmiotu lub ko³o zainteresowañ.
11. Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podrêczników i rodków dydaktycznych w
nauczaniu swojego przedmiotu.
12. Decyduje o ocenie bie¿¹cej, okresowej i rocznej postêpów swoich uczniów. Decyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów.
13. Ma prawo wnioskowaæ w sprawie nagród i wyró¿nieñ oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
14. Jeli prowadzi ko³o zainteresowañ lub zespó³  decyduje o treci programu ko³a lub zespo³u.
15. Odpowiada s³u¿bowo przed Dyrektorem Szko³y i Kuratorem Owiaty za poziom wyników dydaktyczno 
wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach
i zespo³ach stosownie do realizowanego programu
i warunków w jakich dzia³a.
16. Odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzêtu i urz¹dzeñ oraz rodków dydaktycznych mu przydzielonych.
17. Odpowiada s³u¿bowo przed w³adzami szko³y, ewentualnie cywilnie lub karnie za ra¿¹ce uchybienia w pracy, które doprowadzi³y do wypadku wród uczniów
lub zniszczenia mienia Szko³y.
18. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mog¹ tworzyæ zespó³ przedmiotowy.
19. Do kierowania prac¹ wychowawcz¹ poszczególnych
klas Dyrektor wyznacza sporód nauczycieli wychowawców, którzy powinni wspó³pracowaæ z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, innymi
pracownikami oraz rodzicami.
20. Nauczyciel  wychowawca sprawuje opiekê wychowawcz¹ nad uczniami.
21. Szko³a zatrudnia pedagoga, który wspó³pracuje z Poradni¹ Pedagogiczno  Psychologiczn¹ oraz s³u¿y pomoc¹ wychowawcom klas w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych.
22. Pracownicy obs³ugi:
 prowadz¹ sprawy kancelaryjne, administracyjno-gospodarcze, dba³oæ o w³aciwy stan higieniczno-sanitarny oraz konserwacjê sprzêtu,
 dokonuj¹ drobnych napraw.

23. Szczegó³owy zakres obowi¹zków na poszczególnych
stanowiskach okrela Dyrektor Szko³y.
24. Pielêgniarka szkolna troszczy siê o zdrowie i rozwój
fizyczny uczniów oraz o stan higieniczno-sanitarny pomieszczeñ Szko³y. W tym zakresie wspó³dzia³a z Dyrektorem Szko³y i wychowawcami.
ROZDZIA£ VI
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
I. W przypadku Szko³y Podstawowej:
1. Organ prowadz¹cy szko³ê zapewnia warunki realizacji
obowi¹zku szkolnego oraz okrela w porozumieniu z
Dyrektorem Szko³y/liczbê uczniów, którzy mog¹ byæ
przyjêci do klas pierwszych.
2. Do klasy pierwszej przyjmowane s¹ dzieci, które w
danym roku kalendarzowym koñcz¹ 7 lat i nie odroczono im obowi¹zku szkolnego, a tak¿e dzieci 6-letnie,
co do których wyra¿ono zgodê na wczeniejsze przyjêcie do Szko³y na podstawie przeprowadzonych badañ przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹.
3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym
wyprzedzeniem.
4. Do Szko³y podstawowej przyjmuje siê:
b) z urzêdu  dzieci zamieszka³e w obwodzie danej
Szko³y,
c) na probê rodziców/prawnych opiekunów/- dzieci
zamieszka³e poza obwodem Szko³y, jeli w odpowiedniej klasie s¹ wolne miejsca.
4. Do klasy programowo wy¿szej przyjmuje siê ucznia na
podstawie:
a) wiadectwa ukoñczenia klasy ni¿szej w Szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko³y
publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza
ocen wydanego przez szko³ê, z której uczeñ odszed³.
b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych oceniania, klasyfikowania
i promowania:
 w przypadku przyjmowania do Szko³y Podstawowej ucznia, który wype³nia obowi¹zek poza Szko³¹ (art. 16 ust. 8 ustawy),
 w przypadku zmiany typu szko³y, profilu klasy lub
ubiegania siê o przyjêcie do klasy wy¿szej ni¿ to
wynika z ostatniego wiadectwa szkolnego,
d) wiadectwa/zawiadczenia wydanego przez szko³ê
za granic¹ i ostatniego wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza siê ze wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych objêtych w planach
nauczania klas ni¿szych od klasy tej Szko³y, do której
uczeñ przechodzi, z wyj¹tkiem sztuki i wychowania fizycznego.
6. Ró¿nice programowe z przedmiotów objêtych nauk¹
w klasie, do której uczeñ przechodzi s¹ uzupe³niane w
czasie i wed³ug zasad ustalonych przez nauczyciela.
7. Je¿eli w klasie, do której uczeñ przechodzi naucza siê
innego jêzyka obcego ni¿ ten, którego uczy³ siê w poprzedniej szkole, a rozk³ad zajêæ uniemo¿liwia mu
uczêszczanie na zajêcia innego oddzia³u/grupy w tej
samej Szkole, uczeñ mo¿e:
a) uczyæ siê jêzyka obowi¹zuj¹cego w danym oddziale, wyrównuj¹c we w³asnym zakresie braki programowe do koñca roku szkolnego,
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b) kontynuowaæ we w³asnym zakresie naukê jêzyka
obcego, którego uczy³ siê w poprzedniej Szkole,
c) uczêszczaæ do klasy z danym jêzykiem w innej
Szkole.
8. Ucznia, który kontynuuje we w³asnym zakresie naukê jêzyka obcego jako przedmiotu obowi¹zkowego egzaminuje i ocenia nauczyciel jêzyka obcego z
tej samej lub innej Szko³y, wyznaczony przez Dyrektora Szko³y, do której uczêszcza, a w przypadku, gdy
Dyrektor nie mo¿e zapewniæ specjalisty danego
przedmiotu  przez organ prowadz¹cy Szko³ê.
9. Przyjêcie do Szko³y Podstawowej dziecka spoza jej
obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szko³y,
w którym obwodzie dziecko mieszka.
II. W przypadku Gimnazjum:
 przyjmuje z urzêdu absolwentów szkó³ podstawowych zamieszka³ych w obwodzie Szko³y, na probê
rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum, je¿eli w oddziale
s¹ wolne miejsca.
ROZDZIA£ VII
PRAWA I OBOWI¥ZKI UCZNIÓW:
1. Uczeñ ma prawo:
a) do poszanowania godnoci w³asnej w sprawach
osobistych, rodzinnych i kole¿eñskich,
b) jawnie wyra¿aæ opinie dotycz¹ce ¿ycia Szko³y oraz
uzyskaæ wyjanienia i odpowiedzi,
c) uczestniczenia w organizowaniu ¿ycia Szko³y w ramach samorz¹du szkolnego i innych organizacji dzia³aj¹cych a terenie Szko³y,
d) zg³aszaæ propozycje sk³adu osobowego rady uczniów
w porozumiewaniu z samorz¹dem klasowym i wychowawc¹ klasy,
e) przejawiaæ w³asn¹ aktywnoæ w zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoci,
f) uczestniczenia w ko³ach zainteresowañ, zajêciach pozalekcyjnych i poza szkolnych za wiedz¹ i zgod¹ wychowawcy, korzystaæ bezp³atnie z pomieszczeñ
Szko³y, urz¹dzeñ i wyposa¿enia pod nadzorem
i opiek¹ nauczyciela,
g) reprezentowania Szko³y w konkursach, zawodach
sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejêtnociami i mo¿liwociami,
h) do jawnej i bie¿¹cej oceny stanu wiedzy i umiejêtnoci z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z
zachowania w Szkole,
i) do uzyskania szczegó³owych informacji z wyprzedzenia 7 dni o terminie i zakresie pisanych sprawdzianów umiejêtnoci (w tygodniu mog¹ siê odbywaæ dwa sprawdziany)oraz zwrot ocenionych prac
najpóniej w ci¹gu dwóch tygodni od daty napisania),
j) poznaæ na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej
Rady Pedagogicznej przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania, a na miesi¹c przed  wiedzieæ
o stopniu niedostatecznym,
k) odwo³aæ siê do wystawionej oceny bezporednio
do nauczyciela lub pisemnie z³o¿yæ wniosek do Dyrektora Szko³y o egzamin sprawdzaj¹cy  nie póniej ni¿ na tydzieñ przed zakoñczeniem zajêæ dydaktycznych w danym semestrze,
l) zwrócenie siê o dodatkow¹ pomoc do nauczyciela
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i kolegów w przypadku trudnoci w opanowaniu
materia³u nauczania i powtórnego w uzgodnionym
terminie sprawdzenia i oceny wiedzy oraz umiejêtnoci,
m) do wolnych od prac domowych (z wyj¹tkiem czytania lektur i nadrabiania zaleg³oci powsta³ych z winy
ucznia) ferii i przerw wi¹tecznych,
n) do odpoczynku w przerwach miêdzy lekcjami,
o) korzystania z pomocy socjalnej typu: zapomogi losowe, dofinansowanie do¿ywiania,
p) przekazania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szko³y lub nauczycielowi swoich problemów osobistych
i oczekiwania od nich pomocy,
q) uczestniczenie w wycieczkach, biwakach i imprezach
szkolnych na ogólnie przyjêtych w Szkole zasadach,
r) do opieki lekarskiej i pielêgniarskiej,
s) zgodnie z ¿yczeniami rodziców mo¿e uczestniczyæ
w lekcjach religii lub etyki oraz zajêciach Wychowania do ¿ycia w rodzinie.
t) absolwent Szko³y ma prawo do ubiegania siê o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej.
2. Uczeñ ma obowi¹zek:
a) punktualnie i regularnie uczêszczaæ na lekcje i inne
zajêcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecnoci
lub najbli¿szej godzinie wychowawczej dostarczyæ
wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie,
b) pilnie i systematycznie uczyæ siê oraz pog³êbiaæ
swoje wiadomoci i umiejêtnoci, korzystaæ z ksiêgozbioru biblioteki szkolnej,
c) zachowywaæ podczas zajêæ szkolnych ciszê w sali
lekcyjnej i na korytarzu,
d) szanowaæ i dbaæ o zeszyty, przybory, ksi¹¿ki, sprzêt
i pomoce naukowe oraz wykorzystywaæ je zgodnie
z przeznaczeniem,
e) stosowaæ do wymogów Szko³y, dotycz¹cych stroju
uczniowskiego: galowego-bia³a bluzka lub koszula,
czarne lub granatowe spodnie lub spódnica, oraz
noszenia identyfikatorów.
f) dbaæ o honor i tradycje szko³y, wspó³tworzyæ jej autorytet,
g) dbaæ o piêkno mowy ojczystej,
h) przestrzegaæ przyjêtych form kulturalnego zachowania w szkole, poza ni¹, byæ uprzejmym, uczciwym,
prawdomównym i rzetelnie wywi¹zywaæ siê ze
wszystkich zadañ,
i) okazywaæ szacunek rodzicom (opiekunom), nauczycielom, innym pracownikom Szko³y, osobom doros³ym i kolegom.
j) byæ kole¿eñskim i uczynnym, otaczaæ opiek¹ m³odszych kolegów, stawaæ w obronie krzywdzonych,
przeciwstawiaæ siê wszystkim przejawom wulgarnoci i brutalnoci,
k) podporz¹dkowaæ siê zarz¹dzeniom i zaleceniom Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, lub rodziców,
nauczycieli i wychowawców oraz uchwa³om samorz¹du szkolnego i klasowego,
l) szanowaæ pracê w³asn¹, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szko³y,
m) troszczyæ siê o mienie Szko³y, jej estetyczny wygl¹d,
dbaæ o porz¹dek w Szkole oraz jej otoczeniu, chroniæ przyrodê,
n) naprawiæ lub odkupiæ zniszczony umylnie sprzêt z
wyposa¿enia Szko³y,
o) czynnie uczestniczyæ w pracach spo³ecznych podejmowanych przez Samorz¹d Szkolny i klasowy,
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p) dbaæ o zdrowie w³asne i kolegów, przestrzegaæ zasad czystoci i higieny osobistej oraz korzystaæ w
sposób w³aciwy z urz¹dzeñ sanitarno-higienicznych,
q) nie paliæ tytoniu, nie u¿ywaæ rodków szkodliwych
dla zdrowia.
3. Nagrody:
Uczeñ otrzymuje nagrody za:
 rzeteln¹ i sumienn¹ naukê;
 wzorow¹ postawê;
 udzia³ w pracach samorz¹du szkolnego i innych organizacjach dzia³aj¹cych na terenie Szko³y;
 udzia³ w pracach samorz¹du szkolnego i innych organizacjach dzia³aj¹cych na terenie Szko³y;
 osi¹gniêcia w konkursach, zawodach i przegl¹dach;
4. Kary:
Uczeñ za nieprzestrzeganie regulaminu Szko³y mo¿e
otrzymaæ nastêpuj¹ce kary:
 upomnienie przez wychowawcê klasy,
 upomnienie przez Dyrektora Szko³y,
 nagana udzielona w obecnoci rodziców,
 zawieszanie w prawach reprezentowania Szko³y na
zewn¹trz.
ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowych zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich Szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê Zespo³u.
3. Tablice i stemple Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
powinny zawieraæ nazwê Zespo³u i nazwê Szko³y.
4. W wiadectwach szkolnych i innych dokumentach
wydanych przez Szko³ê podaje siê nazwê Zespo³u i nazwê Szko³y wchodz¹cej w jego sk³ad.
5. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Zasady gospodarki finansowej Zespo³u okrelaj¹ odrêbne przepisy.

ruchomoci, na których zlokalizowane s¹ budynki sakralne, szko³y, przedszkola, cmentarze.
3. Miejsce sprzeda¿y napojów alkoholowych musi byæ
usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 20m od granicy nieruchomoci, na których posadowiony jest
obiekt chroniony.
4. Odleg³oæ miêdzy miejscem sprzeda¿y napojów alkoholowych a obiektami,o których mowa w pkt 3 ustala
siê po drodze dojcia pieszym szlakiem komunikacyjnym od wejæ g³ównych do tych obiektów z wyj¹tkiem
istniej¹cych punktów sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych oddzielonych drog¹ publiczn¹.
§2
1. Zezwala siê na jednorazow¹ sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych o zawartoci do 4,5% alkoholu
oraz piwo w czasie imprez okolicznociowych lub na
wolnym powietrzu za zgod¹ organizatora imprezy.
2. Organizator imprezy okolicznociowej na wolnym powietrzu odpowiedzialny jest za spokój i porz¹dek w
zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych.
§3
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoci do 4,5%
alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w ogródkach
letnich funkcjonuj¹cych w terenie zabudowanym, je¿eli zlokalizowane s¹ w bezporednim s¹siedztwie lokali gastronomicznych po uzyskaniu zgody Gminnego
Zak³adu Komunalnego oraz w³aciciela nieruchomoci.
2. Prowadz¹cy ogródek letni ma obowi¹zek zapewniæ:
a) dostêp do sanitariów zlokalizowanych w istniej¹cej
zabudowie w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 40m.
b) ochronê obiektu w celu zapewnienia ³adu i porz¹dku publicznego,
c) pe³ne owietlenie ogródka konsumpcyjnego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§5

1159
UCHWA£A Nr IV/20/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania i podawania
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1,2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 i Dz. U.
Nr 167 poz. 1372 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Usytuowanie punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y nie mo¿e powodowaæ zak³óceñ
porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.
2. Ustalaj¹c usytuowanie miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych nale¿y przestrzegaæ zasady ochrony nie-

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

1160
UCHWA£A Nr IV/18/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.zm.)
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§1

§3

Przyj¹æ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2003 rok, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Wójtowi Gminy.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/18/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 stycznia 2003 r.
GMINNY PROGRAM DS. PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003

I.

II.

III.

Zadania
Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
1. Dostarczenie informacji o mo¿liwoci podjêcia profesjonalnej
terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia
pomocy psychologicznej po zakoñczeniu terapii odwykowej oraz
rodzinom pacjentów.
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
1. Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w zakresie
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ z rodzin alkoholowych oraz rozwijania
umiejêtnoci prowadzenia zajêæ socjoterapeutycznych.
2. Wspieranie dzia³añ profilaktycznych polegaj¹cych na organizowaniu
lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym
i sportowym itp. odbywaj¹cych siê bez udzia³u alkoholu i w szczególny
sposób eksponuj¹cych ten fakt.
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ z terenu
gminy z opisanym programem zajêæ profilaktycznych.
Wspomaganie instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.
1. Dofinansowanie dzia³añ instytucji i stowarzyszeñ zwi¹zanych z:
- profilaktyk¹ i wspó³prac¹ z grupami ryzyka
- przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie
- rehabilitacj¹ osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych.
Razem:

1161
UCHWA£A Nr V/26/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania cieków w Gminie Dêbnica Kaszubska.
Na podstawie art. 18 ust. 15 i art. 40 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 739) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków w Gminie Dêbnica Kaszubska  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Plan w z³.

5.000,00

25.000,00

11.000,00

41.000,00

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/26/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 6 lutego 2003 r
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
cieków w Gminie Dêbnica Kaszubska
Wprowadzenie
1. Rada Gminy Dêbnica Kaszubska po dokonaniu analizy
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2.

3.

4.

1.

2.
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przes³anych projektów regulaminów dostarczania
wody i odprowadzania cieków, opracowanych przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo -kanalizacyjne, uchwala regulamin zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania cieków, zwany dalej regulaminem, jako
obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy Dêbnica Kaszubska.
Regulamin okrela prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo- kanalizacyjnych oraz odbiorców us³ug,
w tym:
1) minimalny poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne w zakresie
zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania cieków;
2) szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug;
3) sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach;
4) warunki przy³¹czenia do sieci;
5) techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych;
6) sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków;
7) standardy obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotycz¹cych w szczególnoci zak³óceñ w
dostawie wody i odprowadzania cieków.
Zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie gminy
Dêbnica Kaszubska, a realizowane przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne na terenie gminy
Dêbnica Kaszubska, odbywa siê na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
(Dz. U. Nr 72 poz. 747).
Niniejszy regulamin opracowany zosta³ na podstawie
wy¿ej cytowanej ustawy.
Ogólna charakterystyka zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków na
terenie gminy Dêbnica Kaszubska.
Regulamin okrela ogólne warunki i zasady dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych
przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne,
które prowadz¹ dzia³alnoæ na terenie gminy Dêbnica
Kaszubska, na podstawie ustawowego zezwolenia zarz¹du lub na podstawie statutu zatwierdzonego przez
radê.
Zadania w³asne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenie cieków realizuje
Urz¹d Gminy w trybie art. 2 pkt 4, który w sprawach
doboru techniki, stosowanej technologii oraz eksploatacji obiektów technicznych i systemu wodoci¹gowokanalizacyjnego na terenie gminy Dêbnica Kaszubska,
korzysta z us³ug przedsiêbiorstw specjalistycznych, tj:
a) Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Dêbnicy Kaszubskiej,
b) AWRSP Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej Handlu
i Us³ug Rejon Mieszkaniowo  Us³ugowy w S³upsku.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1. niniejszy regulamin okrela zasady dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo- kanalizacyjnych przyjêtych do stosowania na terenie gminy Dêbnica Kaszubska.

2. Ponadto regulamin okrela:
A. prawa i obowi¹zki dostawców us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków na terenie gminy Dêbnica Kaszubska oraz zasady korzystania z tych praw.
B. Okrela w³aciwe miejscowo warunki wdro¿enia
i stosowania postanowieñ ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków, szczególnie w zakresie:
a) praktyki wiadczenia us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
b) planowania kosztów eksploatacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz projektowania
i zatwierdzania taryf na te us³ugi.
C. Regulamin okrela obowi¹zuj¹ce na terenie gminy
Dêbnica Kaszubska
a) zgodne z art. 15 ust. 4 ustawy, warunki przy³¹czenia do sieci,
b) równoprawne dla wszystkich odbiorców warunki dostêpu do us³ug zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków.
§2
1. Ci¹g³oæ i niezawodnoæ us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków na terenie gminy Dêbnica Kaszubska zapewniaj¹ specjalistyczne
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne do
spraw eksploatacji sieci i obiektów technologicznych.
2. Przedsiêbiorstwa, które prowadz¹ dzia³alnoæ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê w ramach eksploatacji urz¹dzeñ w³asnych, zapewniaj¹ ci¹g³oæ i niezawodnoæ wiadczenia us³ug na podstawie niniejszego regulaminu, zezwolenia, umów i obowi¹zuj¹cych
przepisów
3. Us³ugi wiadczone przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne, o których mowa w pkt 1, dzia³aj¹
w zakresie i na zasadach ujêtych w obowi¹zuj¹cych statutach, regulaminie, zezwoleniach oraz przepisach ogólnych i szczególnych.
4. Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne, o których mowa w pkt 1 dzia³aj¹ w stosunku do realizowanych zadañ w imieniu gminy, których stron¹ s¹ odbiorcy wody i dostawcy cieków z terenu gminy Dêbnica
Kaszubska
5. Szczegó³owe zasady dostaw wody i odbioru cieków
w ramach ujêtych tym regulaminem, zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków formu³uj¹ umowy, których stron¹ jest przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo- kanalizacyjne oraz odbiorca us³ug zakwalifikowany do okrelonej taryfy grupy odbiorców.
§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe grupy odbiorców
wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w odê i zbiorowego odprowadzenia cieków a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za
wiadczone us³ugi.
2. Ustala siê na terenie gminy Dêbnica Kaszubska nastêpuj¹ce taryfowe grupy odbiorców;
a) bytowo  komunalne (gospodarstwa domowe, us³u-
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gi nieuci¹¿liwe, obiekty u¿ytecznoci publicznej,
obiekty letniskowo  wczasowe dzia³aj¹ce okresowo),
b) przemys³ i us³ugi uci¹¿liwe,
c) dostawcy cieków dowo¿onych (bytowo-komunalnych).
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê wy³¹cznie na wniosek przedsiêbiorstwa eksploatuj¹cego sieci i ich obiekty i wymaga zmiany regulaminu przez radê.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtej taryfy.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo kanalizacyjne
§4
Przedsiêbiorstwo specjalistyczne i inne eksploatuj¹
obiekty technicznej infrastruktury w sposób wskazany w
umowie spisanej w formie aktu notarialnego, statucie
zak³adu bud¿etowego, przepisach ogólnych i szczegó³owych zapewniaj¹c;
1) zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody o
ustalonej jakoci, w wymaganej iloci w sposób ci¹g³y i niezawodny;
2) nale¿yt¹, okrelon¹ prawem jakoæ dostarczanej
wody;
3) nale¿yt¹, okrelon¹ prawem jakoæ oczyszczania odprowadzanych cieków;
4) dochowania zasad i warunków wprowadzania ograniczeñ dostawy wody do picia w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru  tak jak okrelono to w zezwoleniu;
5) wprowadzenia ograniczeñ w przyjêciu cieków, gdy
istnieje zagro¿enie dla ¿ycia ludzi i rodowiska;
6) w sytuacjach awaryjnych, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe obowi¹zane jest do wskazania alternatywnego ród³a poboru wody do picia.
§5
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób zgodny z
przepisami prawa, nie powoduj¹c pogarszania jakoci
wiadczonych us³ug przez przedsiêbiorstwo.
W szczególnoci odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy jakakolwiek mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w
sieci wodoci¹gowej,
2) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej zgodnie z prawem, w sposób niepowoduj¹cy
zak³óceñ funkcjonowania sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
3) zabezpieczenia na w³asny koszt, dostêpu przed osobami nieuprawnionymi do pomieszczenia lub obiektu budowlanego, w którym jest zainstalowany wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomoci
i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami
ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa o w³asnych ujê-
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ciach wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za
pobór wód i odprowadzania cieków,
6) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w
warunkach przy³¹czenia do sieci i w umowie,
7) zainstalowania na w³asny koszt i utrzymania w sta³ej
sprawnoci technicznej wodomierza z aktualnym wiadectwem uwierzytelnienia (legalizacji) na ujêciach w³asnych oraz do rozliczeñ iloci bezpowrotnie dostarczanej lub zu¿ytej wody.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§6
1. Odbiorc¹ us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych jest
ka¿dy, kto korzysta z tych us³ug w trybie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków i czyni to na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem.
2. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i na odprowadzenie cieków s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy.
§7
1. Dostarczanie wody i odprowadzenie cieków odbywa
siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê i na
odprowadzenie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem a odbiorc¹ us³ug, której projekt przedstawia za³¹cznik nr 1.
2. Rozliczenie z tytu³u dostarczonych us³ug odbywa siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego u odbiorcy lub zainstalowanego urz¹dzenia pomiarowego.
§8
Przedsiêbiorstwo kanalizacyjne jest obowi¹zane do
zawarcia umowy na odprowadzenie cieków z osob¹,
której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie takiej umowy.
§9
Umowa, o której mowa w § 7 precyzuje w szczególnoci:
a) strony umowy,
b) iloæ i jakoæ wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
c) sposób i terminy wzajemnych rozliczeñ,
d) prawa i obowi¹zki stron umowy,
e) procedury i warunki kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych i odbiorcy us³ug,
f) rodzaje dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu
na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy
us³ug,
g) ustalenia zawarte w ustawowym zezwoleniu,
h) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. f stanowi¹:
deklaracja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika przedsiêbiorstwa okrelaj¹ce czynnoci, których
wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci
us³ug w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczy-
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tu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia
pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, urz¹dzenia pomiarowego, wykonania
prac konserwacyjno  remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹
§ 10
Umowa, o której jest mowa w § 7 mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda oraz
maj¹ byæ odprowadzane cieki alb¹ z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 11
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkiem wielolokalowym umowa, o której mowa w § 7, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
§ 12
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 10 i 11, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze lub urz¹dzenia pomiarowe w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze lub urz¹dzenia pomiarowe spe³niaj¹ wymagania Polskich Norm oraz warunki techniczne uzgodnione z przedsiêbiorstwem
odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy lub urz¹dzeñ pomiarowych,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo ustalili sposób
rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach i urz¹dzeniem pomiarowym
oraz zasady ich utrzymania i zwi¹zane z tym koszty,
5) mo¿liwe jest przerwanie wykonania us³ugi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków z
lokalu bez zak³óceñ w pozosta³ych lokalach.
§ 13
Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami o których mowa
w § 10 i 11 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w § 12, wy³¹cznie okresowo, z
uwzglêdnieniem lokalnych warunków i ograniczeñ ustalonych w sposób indywidualny w umowie.
§ 14
1. Podpisanie umowy na dostarczanie wody i na odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano 
monta¿owych wykonanych zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci, wed³ug wzoru przedstawionego w formie za³¹cznika nr 2* do regulaminu.
2. Treæ umowy na zaopatrzenie w wodê i na odprowadzenie cieków nie mo¿e ograniczyæ praw i obowi¹zków stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy, statutów, zezwolenia
oraz z niniejszego regulaminu.
3. Integraln¹ czêci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê i na
odprowadzenie cieków mo¿e stanowiæ za³¹cznik, w
formie owiadczenia, sk³adany przez odbiorcê us³ug
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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przy zawieraniu umowy i ka¿dorazowo aktualizowany
po zmianie warunków korzystania z us³ug, a który wskazuje i charakteryzuje zu¿ycie wody, sposób jej wykorzystania sposób opomiarowania, aktualny stan wodomierza i urz¹dzenia pomiarowego, iloæ a przypadku przemys³owych odbiorców us³ug, równie¿ stan
i sk³ad odprowadzanych cieków.
4. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
1. Taryfowe ceny i stawki op³at, zgodnie z przepisami
ustawy, projektowane s¹ odpowiednio przez przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na podstawie zezwoleñ i statutu na
terenie gminy Dêbnica Kaszubska.
2. Projekt taryfy przygotowany jest ze szczegó³owoci¹
wymagan¹ przepisami ustawy i postanowieniami jej
przepisów wykonawczych, uzupe³niany ka¿dorazowo
o stanowisko w sprawie zasadnoci dofinansowania
wybranych taryfowych grup odbiorców us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych na terenie gminy Dêbnica
Kaszubska.
3. Okrelenie kosztów uzasadnionych wiadczenia us³ug
w okresie obowi¹zywania projektowanej taryfy poprzedza badanie/audit/systemu eksploatacji obiektów technicznej infrastruktury, za pomoc¹ których us³ugi s¹
wiadczone.
4. Dokumentacje projektów taryf przygotowane przez
przedsiêbiorstwo, o których mowa w pkt 1 s¹ przedmiotem sprawdzenia przez Urz¹d.
5. Rada Gminy w oparciu o pozyskane z przedsiêbiorstw
materia³y projektowe i planistyczne, kompletuje dokumentacjê projektu taryf
6. Uzgodniony projekt taryfy musi byæ zatwierdzony w
trybie uchwa³y przez Radê Gminy
7. Zatwierdzona taryfa, z chwil¹ jej og³oszenia obowi¹zuje przez kolejne 12 miesiêcy i jest obowi¹zuj¹ca zarówno dla odbiorców us³ug jak i dla ich dostawców.
§ 16
1. Integraln¹ czêci¹ indywidualnej umowy na odprowadzenie cieków i dostawy wody mo¿e stanowiæ za³¹cznik pn. Warunki przy³¹czenia precyzuj¹cy warunki dostawy us³ug, w tym charakterystykê zu¿ycia wody oraz
rodzaj, iloæ a w przypadku przemys³owych odbiorców
us³ug, równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
2. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹ zakres rzeczowy i charakterystykê jakociow¹ us³ug objêtych umow¹.
3. Warunki przy³¹czenia mog¹ ulegaæ zmianom, na wniosek zainteresowanego lub o ile przemawia za tym wa¿ny interes spo³eczny na wniosek dostawcy us³ug.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach opartych o taryfowe grupy
odbiorców
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ za odprowadzanie cieków wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków.
W szczególnoci:
1) ogólne rozliczenie na terenie gminy za zbiorowe za-
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

opatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzi Urz¹d Gminy,
rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 prowadzone jest
na podstawie informacji przekazywanych do Urzêdu
Gminy przez przedsiêbiorstwa, najpóniej do 20 dnia
ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni,
szczegó³owe rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków na terenie
gminy Dêbnica Kaszubska, prowadzone s¹ przez ZGK
Dêbnica Kaszubska,
rozliczenia, o których mowa w pkt 3, dokonywane s¹
w ustalonych terminach, ka¿dorazowo na podstawie
wskazañ wodomierzy lub zarejestrowanych wskazañ
urz¹dzeñ pomiarowych oraz zatwierdzonej taryfy cen
i stawek za dostarczane us³ugi,
iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego za
okres rozliczeniowy,
iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych lub w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych
cieków ustala siê na podstawie umowy  jako równa iloci wody pobranej, lub w uzasadnionych, okrelonych w umowie przypadkach jako procent iloci
wody pobranej,
w przypadku braku wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego iloæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków ustala siê w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy w sprawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody,
w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych,
je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych us³ug dokonuje siê tak jak w przypadku uszkodzenia urz¹dzenia pomiarowego (wodomierza g³ównego),
w przypadku stwierdzenia niesprawnoci wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, pomiêdzy kolejnymi okresami rozliczeniowymi, iloæ dostarczonej wody
lub odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie zu¿ycia wody, równemu redniemu zu¿yciu w
okresie ostatnich szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych
ujawnienie niesprawnoci wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego.
§ 18

1. Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczane us³ugi
na podstawie dokumentów ksiêgowych cis³ego zarachowania a okrelonych w odrêbnych przepisach,
wystawionych przez dostawcê us³ug w terminach dokonywanych odczytów lub terminach wskazanych w
umowie.
2. Dostawca ma prawo wystawiaæ rachunki zaliczkowe,
które bêd¹ rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego.

Dziennik Urzêdowy
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3. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami:
a) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za pobór wody i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku przez dostawcê us³ug:
 przelewem na wskazane konto dostawcy,
 w kasie dostawcy lub w terminie i miejscu wskazanym na rachunku,
 gotówk¹ u upowa¿nionego inkasenta dostawcy.
b) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
c) w przypadku uzasadnionego stwierdzenia nadp³aty,
zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia wniosku w tej
sprawie,
d) w przypadku niezp³acenia nale¿noci przez odbiorcê us³ug w ustalonym terminie ich dostawca mo¿e
naliczaæ i pobieraæ odsetki za zw³okê zgodnie zobowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
§ 19
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanych i finansowanych przez dostawcê
oraz przez osobê ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy w szczególnoci:
1) dostawca jest obowi¹zany zapewniæ, w oparciu o
wskazane ród³a finansowania, realizacjê budowy
i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych ustalonych przez gminê w granicach zezwolenia, statutu i studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenie przewidziane do lokalizacji urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o prze³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa dostawca a urz¹dzenia pomiarowego pokrywa odbiorca us³ug
§ 20
1. W przypadkach gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny dostawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt
w porozumieniu z tym dostawcami i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu gminie lub przekazaniu w zarz¹d eksploatacyjny
dostawcy na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach.
§ 21
1. Dostawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹-
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czenia okrelone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoci w chwili zg³oszenia wniosku dostawca zobowi¹zany jest w terminie
30 dni,w porozumieniu z dostawc¹, przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wnioskodawcy do sieci.
3. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez dostawcê, zwanych warunkami przy³¹czenia.

a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
b) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne
i techniczne w którychzu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹ cieki,
c) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca i warunki zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca i warunki zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci (stan i sk³ad) odprowadzanych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.

§ 22

§ 25

1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada u dostawcy
wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala dostawca.

1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano monta¿owych oraz spraw zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie oraz zaspokojenie roszczeñ wobec osób trzecich.

§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu do którego bêdzie dostarczana woda i z których bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne i u¿ytkowe) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody
i odprowadzenia cieków.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ dodatkowo:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek (odpis
z aktu notarialnego, umowê dzier¿awy, aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów),
b) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzgêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Dostawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 23.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od dnia ich okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:

§ 26
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okreslone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2,s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela za³¹cznik do regulaminu.
§ 27
1. Je¿eli umowa na dostarczanie wody i na doprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 28
Odbiorcy us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, mog¹
uzyskaæ informacje
dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) w urzêdzie, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
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b) w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulaminie wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków,
2) w przedsiêbiorstwach, udostêpniaj¹cych nieodp³atnie,
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 29
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo- kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych nastêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzenia cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, o którym mowa w ustawie 2, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo- kanalizacyjne niezw³ocznie
informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 30
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§ 32

1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej
i rozpatrywane s¹ przez Dyrektora PWK.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo- kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o
sposobie za³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienie koñcowe
§ 33
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

1162
UCHWA£A Nr V/27/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Dêbnica Kaszubska.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 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) oraz art. 21
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 i z 2002 r.
Nr 113 poz. 984 i Nr 168 poz. 1383) uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzenie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnych cieków:
1) udzielanie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywalnego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 31

1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Dêbnica Kaszubska
na lata 2003-2007, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Dêbnica Kaszubska, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do zawiadamiania odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/193/01 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/27/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 6 lutego 2003 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
DÊBNICA KASZUBSKA NA LATA 2003  2007
1. Stan techniczny i prognoza dotycz¹ca zasobu mieszkaniowego gminy.
A. STAN NA 31 GRUDNIA 2002 r.
Aktualnie  wg stanu na dzieñ 31.12.2002 r.  w mieszkaniowy zasób gminy wchodz¹ 52 lokale mieszkalne,
w tym:
 25 lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
 14 lokali w 11 budynkach gminnych,
 7 lokali w budynkach owiatowych,
 6 lokali w budynkach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia.
W zarz¹dzaniu Zak³adu Gospodarki Komunalnej jest 25
lokali we wspólnotach mieszkaniowych oraz 14 lokali
znajduj¹cych siê w budynkach gminnych.
7 lokali mieszkalnych przekazano w trwa³y zarz¹d dla
szkó³ podstawowych, a 6 lokali znajduj¹cych siê w budynkach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia administruje
Urz¹d Gminy.
Lokale komunalne znajduj¹ siê w budynkach starych,
co przedstawia poni¿sze zestawienie:

Rok
budowy
do 1945
po 1945

Iloæ
budynków
13
26

Iloæ
lokali
15
37

Dynamikê zmian iloci zbywanych lokali przedstawia
poni¿sze zestawienie:

Rok zbycia
lokalu
1999
2000
2001
2002

Iloæ
zbytych lokali
10
5
5
2

B. SPRZEDA¯ LOKALI MIESZKALNYCH W GMINIE
Zwiêkszenie tempa prywatyzacji zasobów jest niew¹tpliwie celowe i wydaje siê realne. Przy sprzeda¿y gminnych lokali mieszkalnych nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce przes³anki:
a. Stan zasobu mieszkaniowego wymaga znacznych
nak³adów, a mo¿liwoci bud¿etu Gminy Dêbnica Kaszubska s¹ i zapewne bêd¹ nadal ograniczone.
b. Zbywanie lokali mieszkalnych najemcom nie mo¿e
byæ rozpatrywane wy³¹cznie przez pryzmat mo¿liwoci do uzyskania przychodów gminy; ka¿dy wolny lokal mieszkalny posiada realn¹ wartoæ materialn¹, a lokal wynajêty jest mieniem o praktycznie
ujemnej wartoci.

Poz. 1162

Czynsz nie pokrywa kosztów utrzymania przeciêtnego
lokalu, za jego odzyskanie  wobec znacznej ochrony
prawnej  jest ma³o prawdopodobne.
Potwierdza to praktyka  jeli np. wskutek zgonu najemcy lub jego rezygnacji z umowy najmu Gmina lokal
odzyskuje, ale jest to lokal o bardzo niskim standardzie, niewielki i wymagaj¹cy znacznych nak³adów.
II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Dêbnica Kaszubska na
lata 2003-2007.
W celu okrelenia zakresu prac remontowo-konserwacyjnych w zasobie komunalnym, które nale¿y wykonaæ w kolejnych latach niezbêdne jest sprecyzowanie
szczegó³owego zakresu obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego.
W odniesieniu do obowi¹zków wynajmuj¹cego i najemcy aktualnie obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego (treæ art. 681), który odnosi siê do drobnych nak³adów obci¹¿aj¹cych najemcê lokalu. Przepis ten bardzo ogólnie okrela obowi¹zki najemcy i wynajmuj¹cego.
A. NAJEMCA LOKALU ZOBOWI¥ZANY JEST DO NASTÊPUJ¥CEGO ZAKRESU PRAC:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja okien, drzwi, w tym obustronne malowanie okien i drzwi, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja wbudowanych mebli, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja oraz monta¿ nowych (w przypadku ich braku) pieców wêglowych, akumulacyjnych i co, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników
wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików,
mis klozetowych, umywalek, zlewozmywaków wraz
z syfonami,baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej, z wymian¹ instalacji wewn¹trz
lokalu w³¹cznie,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych, a¿ do pionów zbiorczych,
 konserwacja balkonów oraz pomieszczeñ gospodarczych, przynale¿nych do lokali, z naprawami i wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej,
 usuniêcie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego
gospodarstwa oraz odwiedzaj¹ce go osoby,
 dokonywanie napraw lokali (dotyczy malowania
i konserwacji cian, sufitów), instalacji, wyposa¿enia technicznego, w szczególnoci napraw i wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania
wraz z wymian¹ grzejników.
B. WYNAJMUJ¥CEGO OBCI¥¯AJ¥ KOSZTY:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji w pomieszczeniach s³u¿¹cych do wspólnego
u¿ytku mieszkañców,
 docieplenie budynków,
 roboty dekarsko  blacharskie.
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Sprecyzowanie zakresu obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego jest konieczne w zwi¹zku z okrelonym zakresem
prac remontowo- konserwacyjnych w zasobie komunalnym, które nale¿y wykonaæ w kolejnych latach. Zak³ad
Gospodarki Komunalnej w ostatnich latach wyda³ na ten
cel rednio rocznie ok. 100 z³ na lokal. Aby okreliæ potrzeby finansowe w zakresie utrzymania zasobów miesz-

Wyszczególnienie
Iloæ lokali po uwzglêdnieniu
lokali sprzedanych
Koszty remontu pozosta³ych
lokali

kaniowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê liczbê zbywanych
lokali; w ostatnich 4 latach zbyto 22 lokali. Nie uwzglêdniaj¹c inflacji, potrzeb remontów kapitalnych lokali oraz
je¿eli dotacje i iloæ sprzedanych lokali rocznie nie ulegnie zmianie w kolejnych latach koszty przedstawiaæ siê
bêd¹ nastêpuj¹co:

2003

2004

2005

2006

2007

39

34

29

24

19

12.200

11.900

9.600

8.200

7.000

III.Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.
Sprzeda¿y podlegaæ bêd¹ wszystkie lokale znajduj¹ce
siê w zasobie mieszkaniowym gminy, oprócz 5 lokali
mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach s³u¿¹cych
ochronie zdrowia oraz budynkach szkolnych.
Uzale¿nione to bêdzie od iloci sk³adanych wniosków
przez najemców lokali w ci¹gu danego roku. Aby zachêciæ najemców do zakupu lokali nale¿y podj¹æ m.in.
nastêpuj¹ce dzia³ania:
 zwiêkszyæ zakres informacji na temat zasad sprzeda¿y lokalu,
 upowszechniæ mo¿liwoci kredytowania zakupu lokali,
 w zale¿noci od popytu na rynku sprzeda¿y mieszkañ prowadziæ elastyczn¹ politykê cenow¹.
IV. Zasady polityki czynszowej.
Ustawodawca ograniczy³ mo¿liwoci dowolnego podnoszenia stawki czynszu dla lokali, które zosta³y wyna-

jête przed 9 lipca 2001 r. Czynsz w tych lokalach do 31
grudnia 2004 r. nie mo¿e przekroczyæ w stosunku rocznym 3% wartoci odtworzeniowej lokalu.
Przy ustalaniu stawki czynszu nale¿y braæ pod uwagê
nastêpuj¹ce zasady:
a) co 6 m-cy w lokalach wynajêtych przed 9 lipca 2001 r.
bêdzie mog³a byæ dokonywana regulacja czynszu o
wskanik okrelony w art. 9 ust. 6 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.) do czasu uzyskania stawki maksymalnej w wysokoci 3%
wartoci odtworzeniowej lokalu,
b) odszkodowanie za u¿ywanie lokalu bez tytu³u prawnego ustalane bêdzie wed³ug zasad okrelonych w
art. 18 w/w ustawy,
c) ustala siê system zwy¿ek i zni¿ek w stosunku do
stawki bazowej, jak ni¿ej:

Tabela nr 1  Strefy oczynszowania mieszkañ gminy Dêbnica Kaszubska.

Strefa
I

% Stawki bazowej
100

II

95

III

90

IV

85

Podzia³ wsi na poszczególne strefy (I-IV) uwzglêdnia wyposa¿enie wsi w dobra infrastrukturalne, miêdzy innymi:
Szko³a, przedszkole, sklepy, poczta, orodek zdrowia,

Miejscowoæ
Dêbnica Kaszubska
Borzêcino, Budowo, Dobieszewo,
Gogolewo, Motarzyno, Niepoglêdzie
Dobieszewko, Dobra, Gogolewko,
Jawory, Kotowo, Krzynia, Krzywañ,
£abiszewo, Mielno, Niemczewo, Podole
Ma³e, Podwilczyn, Skarszów Górny,
Starnice, Grabin, Ga³êzów
Boguszyce, Borzêcinko, Brzeziniec,
Budówko, Dargacz, Dobrzykowo,
Dudzicze, Goszczyno, Grabówko,
Jamrzyno, Lenia, £ysomiczki, Maleniec,
Ochodza, Skarszów Dolny, Spole,
Starniczki, Strzegomino, Troszki
koció³, po³¹czenia komunikacyjne, po³o¿enie przy g³ównych drogach, dom kultury, zak³ady pracy, itp.
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Tabela nr 2  oczynszowania mieszkañ

Stan wyposa¿enia
mieszkañ w
instalacje
1) mieszkanie
o wspó³czesnym
standardzie
(z c.o.)
2) wszystkie
urz¹dzenia bez
centralnego
ogrzewania
3) tylko z ³azienk¹
lub w.c.
4) tylko instalacja
wodno 
kanalizacyjna bez
³azienki i wc.
5) tylko woda
bez kanaliz.
6) bez wody
i kanaliz.

Stawka
bazowa
%

Stan techniczny
budynku
Ponad
poni¿ej
Korzystne Niekorzystne
przêciêtny przeciêtny
1*
2*
3*
4*
Usytuowanie budynku

Usytuowanie
mieszkañ w budynku
Korzystne
5*

Niekorzystne
6*

100

+10

-10

+ 10

-10

+10

- 10

85

75
60

45
40

1. *korzystne usytuowanie budynku np. cicha ulica
2. *niekorzystne usytuowanie budynku, brak w otoczeniu zieleni, oddalenie od komunikacji
3. *budynki zadbane o wysokim standardzie pierwotnym
4. *budynki o du¿ym stopniu zanieczyszczenia
5. *mieszkania usytuowane na I lub II piêtrze w budynkach bez windy, nawietlone z widokiem na korzystne
otoczenie
6. *mieszkania na parterach lub na IV i wy¿szym piêtrze
bez windy, ciemne z widokiem na niekorzystne otoczenie (uci¹¿liwy zak³ad przemys³owy, podwórze, studnie itp.).
V. Zarz¹dzanie mieszkaniowym zasobem gminy Dêbnica
Kaszubska w latach 2003  2007 oraz ród³a jego finansowania.
Mieszkaniowym zasobem gminy Dêbnica Kaszubska
zarz¹dza Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dêbnicy Ka-

Wyszczególnienie
Czynsz za lokale w z³.

2003
15.200

szubskiej, Wójt Gminy  dotyczy mieszkañ znajduj¹cych siê w budynkach s³u¿¹cych ochronie zdrowia oraz
dyrektorzy szkó³  dotyczy mieszkañ w budynkach
owiatowych.
Podstawowym ród³em utrzymania zasobu mieszkaniowego s¹:
a) wp³ywy z tytu³u czynszu najmu,
b) dotacje z bud¿etu gminy,
Aby ograniczyæ rodki z bud¿etu gminy na finansowanie utrzymania mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego, stawki czynszu nale¿a³oby urealniæ do faktycznych kosztów utrzymania mieszkañ.
Prognozowane dochody oraz wysokoæ planowanych
kosztów na budynki wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy przedstawiaj¹ poni¿sze zestawienia:
a) Prognoza dochodów:

2004
13.400

2005
11.600

2006
9.800

2007
8.000

2006
8.200
1.600
9.800

2007
7.000
1.000
8.000

b) Prognoza kosztów:

Wyszczególnienie
Remonty
Pozosta³e koszty
Razem:

2003
12.200
3.000
15.200

Wielkoæ rodków finansowych na gospodarkê mieszkaniow¹ w poszczególnych latach uzale¿niona bêdzie od
mo¿liwoci bud¿etu gminy, poziomu cen materia³ów budowlanych, poziomu czynszów mieszkalnych oraz od
windykacji czynszów.
Gmina popiera i stwarza warunki dla przedsiêwziêæ ma-

2004
11.900
1.500
13.400

2005
9.600
2.000
11.600

j¹cych wp³yw na racjonalizacjê i poprawê wykorzystania
mieszkaniowego zasobu.
Wyra¿a siê to m.in. w nastêpuj¹cych dzia³aniach:
 udzielanie bonifikat dla najemców wyra¿aj¹cych chêæ
wykupu mieszkañ,
 dokonywanie sprzeda¿y mieszkañ na raty,
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 umo¿liwianie zamian mieszkañ pomiêdzy najemcami,
 przeznaczanie na adaptacjê na mieszkania lokali i budynków stanowi¹cych w³asnoæ gminy.

2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr V/27/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 6 lutego 2003 r.

1. Lokale socjalne mog¹ byæ wynajmowane osobom:
1) zamieszkuj¹cym w lokalach nie nadaj¹cych siê na
pobyt sta³y ludzi lub w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
5 m2 powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwadomowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy
najmu nie przekracza:
a) 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 75% w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Dêbnica Kaszubska
§1
1. Niniejsze zasady maj¹ zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 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.) oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3 tej¿e ustawy.
2. Gmina wynajmuje na warunkach okrelonych w niniejszych zasadach lokale mieszkalne osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich dochodach, a
tak¿e, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w
ustawie wymienionej w ust. 1, zapewnia lokale zamienne i lokale socjalne.
§2
Zarz¹dca wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy
lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w art. 2 ust.
1 pkt 5 ustawy wymienionej w § 1 niniejszych zasad, które bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne oraz prowadzi ich ewidencjê.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
mieszkalne przeznaczone do wynajmowania na czas
trwania stosunku pracy lub pracy opartej na innej podstawie, przeznaczone dla osób, których zatrudnienie
na terenie gminy ma szczególne znaczenie spo³eczne
dla ogó³u mieszkañców.
2. Lokale, o których mowa w ust. 1 znajduj¹ siê w budynkach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia, tj. 1 lokal w Dêbnicy Kaszubskiej, 2  w Borzêcinie oraz 2  w Budowie.
3. O wyborze najemcy lokalu, o którym mowa w ust. 1
decyduje Wójt Gminy.
4. Niniejsze zasady nie dotycz¹ osób, którym zapewnienie warunków mieszkaniowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
1. Lokale mieszkalne mog¹ byæ wynajmowane na czas
nieoznaczony osobom:
1) zamieszkuj¹cym w lokalach nie nadaj¹cych siê na
sta³y pobyt ludzi lub w lokalach, w których na jedn¹
uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m 2
powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza:
a) 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 150% w gospodarstwie jednoosobowym.

§5

§6
Do dochodu, o którym mowa w § 4 i § 5 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§7
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i najmu na lokal socjalny przys³uguje osobom:
1) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie
przepisów ustawy,
2) które uzyska³y w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie na nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.
2. Poza kolejnoci¹ zawarcie umowy najmu przys³uguje
osobom:
1) które utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy, po¿aru, lub innych zdarzeñ losowych,
2) które opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem
pe³noletnoci i pochodz¹ z terenu gminy,
3) które utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i naby³y prawo do lokalu socjalnego
na podstawie wyroku s¹dowego.
3. Ust. 2 pkt 3 nie stosuje siê do wypadków, w których
powodem wydania wyroku nakazuj¹cego opró¿nienie
lokalu jest znêcanie siê nad rodzin¹.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
1) zamiana na inny wolny lokal mo¿e nast¹piæ:
a) z osob¹ bêd¹c¹ najemc¹ lokalu, gdzie wystêpuje
zagêszczenie poni¿ej 5 m2 powierzchni pokoi na
1 osobê,
b) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹
komisjê lekarsk¹,
c) przy jednoczesnym wywi¹zywaniu siê z obowi¹zku regularnego uiszczania czynszu i op³at za dotychczas zajmowany lokal,
d) utrzymywaniu we w³aciwym stanie sanitarnym
i technicznym dotychczas zajmowanego lokalu,
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e) gdy wnioskodawca posiada sta³e ród³o dochodów
wystarczaj¹cych na op³acenie wydatków mieszkaniowych,
2) przy wyborze kandydatów do zamiany na wolny lokal
pierwszeñstwo przyznaje siê najemcom:
a) zajmuj¹cym powierzchniowo du¿e mieszkanie,
b) zajmuj¹cym mieszkania samodzielne,
c) niesamodzielne,
d) socjalne,
3) zamiana lokali w trybie porozumienia miêdzy najemcami jest mo¿liwa w sytuacji, gdy:
a) najemcy uregulowali ewentualne zad³u¿enia za dotychczas zajmowane lokale,
b) w przypadku zamian miêdzy najemcami lokali komunalnych z najemcami lokali innych zasobów
mieszkaniowych tytu³y prawne do tych lokali zostan¹ przeniesione na rzecz stron.
§9
1. Zwolniony lokal przylegaj¹cy do lokalu zajmowanego
przez najemcê mo¿e byæ po³¹czony z tym lokalem na
wniosek najemcy, je¿eli brak jest mo¿liwoci utworzenia odrêbnego lokalu mieszkalnego.
2. Najemca posiada ród³o dochodu gwarantuj¹ce utrzymanie powiêkszonego lokalu.

b) zaopiniowanie wniosków wed³ug kryteriów ustalonych w niniejszych zasadach,
c) wskazanie osoby (propozycja) do zawarcia umowy
najmu na mieszkanie,
3) zawieranie umów najmu odbywa siê na postawie sporz¹dzonego wykazu listy osób zakwalifikowanych do
zawarcia umowy najmu,
4) wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy,
5) warunki okrelone w § 4 i § 5 musz¹ byæ spe³nione w
chwili kwalifikowania wniosku oraz w chwili otrzymania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu.
§ 13
W przypadkach nie objêtych postanowieniami niniejszych zasad, decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego do lokalu podejmuje Wójt Gminy.

1163
Sygn. akt II SA/Gd 1859/02
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 10
Ustala siê n/w kryteria oddawania w najem lokali o
powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2:
1) czynsz za lokal zostanie podwy¿szony o 50% stawki
bazowej,
2) lokal zostanie oddany w najem rodzinom 8-mio i wiêcej osobowym,
3) w przypadkach kiedy nie bêdzie wniosków rodzin 8mio i wiêcej osobowych wówczas lokal taki zostanie oddany rodzinie o mniejszej iloci osób.
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy:
1) umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹:
a) która mieszka³a sta³e z najemc¹ do chwili jego
mierci lub opuszczenia lokalu,
b) by³a zameldowana nas pobyt sta³y,
c) lokal znacz¹co nie przewy¿sza podstawowych wymogów lokalu mieszkalnego
2) w uzasadnionych przypadkach mo¿e nast¹piæ zmiana najemcy (wiek, stan zdrowia, uniemo¿liwiaj¹cy
podejmowanie samodzielnych decyzji itp.) na stale
zamieszkuj¹c¹ z nim osobê blisk¹ wskazan¹ przez
najemcê.

Dnia 20 lutego 2003 r.
Naczelny S¹d Administracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku
w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodnicz¹cy: Sêdzia NSA Krzysztof Zió³kowski
Sêdziowie: NSA Andrzej Przybielski (spr.)
SO (del.) A. Despot-M³adanowicz
Protokolant: Z. Baca
po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2003 r.
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdañsk
 Po³udnie Gra¿yny Wêgrzyn-Kaczmarczyk
sprawy ze skargi Urszuli Kowalskiej
na uchwa³ê Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
Nr XLVIII/1439/2002
w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onej uchwa³y w ca³oci i zas¹dza od Gminy Miejskiej w Gdañsku na rzecz skar¿¹cej
10 (dziesiêæ) z³ tytu³em zwroty kosztów postêpowania.
Sekretarz S¹du
Podpis nieczytelny

§ 12

1164

Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali:
1) wnioski o najem lokali rozpatrywane i opiniowane
bêd¹ przez komisjê w³aciw¹ d/s mieszkaniowych,
2) komisja ta przyjmuje nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i opiniowania wniosków:
a) przeprowadzenie wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego,

UCHWA£A Nr V/27/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Liniewie z fili¹ w Wysinie.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm. z 2002 r. Nr 41,
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poz. 364) w zwi¹zku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Gminnej Bibliotece Publicznej w Liniewie z fili¹ w Wysinie nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
L. Szparkowski
Za³¹cznik Nr 1
Do Uchwa³y Nr V/27/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 25 lutego 2003 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LINIEWIE Z FILI¥ W WYSINIE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
 gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu,
 udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
 prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliotecznej, popularyzacja ksi¹¿ek, czasopism, czytelnictwa,
 wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechnienia kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb,
 doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§6
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska. Biblioteka mo¿e prowadziæ dodatkow¹ dzia³alnoæ obejmuj¹c¹, m.in.:
 organizowanie spotkañ okolicznociowych, konferencji, sympozjum,  prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej,
 wiadczenie us³ug poligraficznych,
 prowadzenie sprzeda¿y dzie³ sztuki u¿ytku kulturalnego,
 prowadzenie informacji turystycznej.
III. Zasady zarz¹dzania

I. Przepisy ogólne

§7

§1

Bibliotek¹ kieruje Dyrektor, którego powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z Fili¹ w Wysinie zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
dzia³alnoci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 85, poz. 539).
3. Niniejszego statutu
§2
1. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, dzia³aj¹c¹ na terenie Gminy Liniewo.
2. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Liniewo.
3. Biblioteka uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru prowadzonego przez Urz¹d Gminy
§3
Nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt Gminy.
§4
Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
II. Zakres dzia³ania
§5
1. Biblioteka jest instytucj¹ kultury prowadz¹c¹ w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹, dzia³aj¹c¹ we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek jako
jednostka samodzielnie funkcjonuj¹ca pod wzglêdem
prawnym, organizacyjnym i finansowym.
2. Biblioteka prowadzi dzia³alnoæ na podstawie w³asnego programu zaopiniowanego przez Komisjê Owiaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.

§8
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ i zakres dzia³ania Biblioteki i jej
filii okrela Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2. Do obowi¹zków Dyrektora nale¿y w szczególnoci:
 wspó³praca z organami organizatora w celu realizacji zadañ statutowych Biblioteki,
 ustalenie programów dzia³alnoci Biblioteki,
 zatrudnienie i zwalnianie pracowników Biblioteki,
 w³aciwa gospodarka mieniem i rodkami finansowymi w bibliotekach,
 prace, które wynikaj¹ z zakresu obowi¹zków bibliotekarza.
IV. Maj¹tek i finanse
§9
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym
i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 10
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporz¹dzony z zachowaniem wysokoci dotacji ustalonej przez Radê Gminy.
§ 11
1. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Biblioteki s¹:
 dotacje z bud¿etu Gminy,
 przychody z prowadzonej dzia³alnoci,
 rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 wp³ywy z innych róde³.
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3. W celu realizacji zadañ statutowych zapewnia siê Bibliotece niezbêdne lokale na zasadach okrelonych w
porozumieniu miêdzy Dyrektorem i Wójtem Gminy.
V. Postanowienia koñcowe
§ 12
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

§2
1. Orodek Kultury jest instytucj¹ kultury, dzia³aj¹c¹ na
terenie Gminy Liniewo.
2. Siedzib¹ Orodka Kultury jest miejscowoæ Liniewo.
3. Orodek Kultury uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru prowadzonego przez Urz¹d Gminy.
§3
Nadzór nad Orodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy.

§ 13
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej i pod³u¿nej z nazw¹
w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby o treci: Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie, Gminna Biblioteka
Publiczna w Liniewie filia w Wysinie.

1165
UCHWA£A Nr V/28/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591
ze zm.) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Gminnemu Orodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w
Liniewie nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/28/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 25 lutego 2003 r.

II. Cel i przedmiot dzia³ania
§4
1. Orodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
2. Orodek Kultury prowadzi dzia³alnoæ na podstawie
w³asnego programu zaopiniowanego przez Komisjê
Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
§5
Do podstawowych zadañ Orodka Kultury nale¿y:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowañ i potrzeb
kulturalnych,
2) organizowanie zespo³owego uczestnictwa w kulturze,
3) organizowanie imprez kulturalnych,
4) prowadzenie kursów kszta³ceniowych i innych form
wzbogacaj¹cych wiedzê i poziom kultury.
§6
1. Orodek Kultury mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ instrukcyjno  metodyczn¹.
2. Orodek Kultury mo¿e na zasadach okrelonych w
odrêbnych przepisach:
 organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
 prowadziæ naukê jêzyków obcych,
 organizowaæ imprezy rozrywkowe, artystyczne, okolicznociowe i turystyczne,
 wiadczyæ us³ugi fotograficzne, plastyczne, muzyczne i inne us³ugi z zakresu kultury,
 prowadziæ ogniska artystyczne o walorach artystycznych,
 prowadziæ sprzeda¿ wyrobów artystycznych, rzemielniczych, dekoracyjnych,
 organizowaæ kiermasze, prezentacje wraz z obs³ug¹
gastronomiczn¹,
 realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe).
III. Zarz¹dzanie i organizacja

STATUT GMINNEGO ORODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W LINIEWIE
I. Przepisy ogólne
§1
Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie zwany dalej Orodkiem Kultury dzia³a na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr
13, poz. 123, zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364)
2) niniejszego statutu.

§7
Orodkiem Kultury kieruje Dyrektor, którego powo³uje
i odwo³uje Wójt Gminy.
§8
Organizacjê wewnêtrzn¹ i zakres dzia³ania Orodka
Kultury okrela Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
IV. Maj¹tek i finanse
§9
Orodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzieln¹
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gospodarkê w ramach posiadanych rodków kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 10
Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka Kultury jest
roczny plan finansowy sporz¹dzony z zachowaniem wysokoci dotacji ustalonej przez Radê Gminy.
§ 11
1. Orodek Kultury pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci
i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Orodka Kultury s¹:
 dotacje z bud¿etu Gminy,
 przychody z prowadzonej dzia³alnoci w tym wp³ywy z najmu, dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,
 rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 wp³ywy z innych róde³.

5.

6.

§ 12
Maj¹tek Orodka Kultury stanowi przydzielone przez
Gminê oraz nabyte mienie.
V. Postanowienia koñcowe
§ 13
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.
§ 14

7.

Orodek Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w
pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.

1166
UCHWA£A Nr V/29/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 25 lutego 2003 r.

8.

9.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Liniewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) i zgodnie z treci¹ § 17
ust. 1 Statutu Gminy Liniewo, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:

10.

11.

§1
W Statucie Gminy Liniewo zatwierdzonym uchwa³¹
Nr XXIX/211/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 22 lutego 2002 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2002 r., Nr 26, poz. 645 ze
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 6 skreliæ w ca³oci punkt wyjaniaj¹cy u¿ycie
w statucie s³owa Zarz¹d.
2. W § 8 ust. 3 po s³owach wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej dodaæ po przecinku bran¿owej
lub innego typu rady maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. W § 15 ust. 2 wyrazy Zarz¹d Gminy zast¹piæ wyrazami Wójt Gminy.
4. W § 16:
 nadaæ nowe brzmienie ust. 1: 1. Rada Gminy jest
organem stanowi¹cym i kontrolnym wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców Gminy. Do Rady

12.
13.
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nale¿y rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, maj¹cych na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej Gminy,
je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej.
 w ust. 3 skreliæ wyrazy oraz jej liczebnoæ.
 dodaæ ust. 4 o treci: 4. W sk³ad Rady Gminy Liniewo wchodzi piêtnastu radnych.
w § 17:
 s³owo w³asnoci zamieniæ s³owem w³aciwoci.
 nadaæ nowe brzmienie ust. 2: 2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego
dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci.
w § 18:
 ust. 1 nadaæ nowe brzmienie: 1. W celu kontroli
Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych
i pomocniczych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie trzech radnych.
 ust. 2 nadaæ brzmienie: 2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem o udzielenie b¹d nieudzielanie absolutorium
Wójtowi.
 dodaæ ust. 2 o brzmieniu: 2. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y tak¿e wykonywanie zadañ ustalonych w planie kontroli zatwierdzonym przez Radê
oraz zleconych przez Radê w innym trybie
 ustêpom 3 i 4 nadaæ oznaczenie jako 4 i 5.
w § 19:
 wykreliæ ust. 2
 w ustêpach 5 i 6 wyrazy 1 miesi¹ca zast¹piæ na
jednego miesi¹ca
 ustêpom 3  6 nadaæ oznaczenie 2  5.
w § 20 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Na wniosek
Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku
w § 26 dokonaæ zmiany roty lubowania na Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej
gminy i jej mieszkañców.
w § 29:
 w ust. . 2 po s³owie kierownika dodaæ lub jego
zastêpcy
 skreliæ ust. 3
§ 30 otrzymuje brzmienie: § 30 Radny nie mo¿e braæ
udzia³u w g³osowaniu w Radzie ani w komisji, je¿eli
dotyczy ono jego interesu prawnego
w § 31 ust. 1 skreliæ pocz¹tek zdania Zarz¹d lub
§ 33 otrzymuje brzmienie: § 33
1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radê i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady.
3. Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec Rady lubowania o nastêpuj¹cej
treci: Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy uroczycie
lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra
publicznego i pomylnoci mieszkañców Gminy
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania
Tak mi dopomó¿ Bóg.
4. Wójt jest zatrudniany w Urzêdzie na podstawie stosunku pracy z wyboru.
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14.

15.
16.

17.
18.
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5. Czynnoci z zakresu prawa pracy w stosunku do
Wójta wykonuje Przewodnicz¹cy Rady.
6. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada odrêbn¹ Uchwa³¹.
7. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje swojego zastêpcê.
8. W zarz¹dzeniu, o którym mowa w ust. 7, Wójt ustala
zasady wykonywania funkcji przez powo³ywanego zastêpcê.
§ 34 otrzymuje brzmienie: § 34.
1. Uchwa³a Rady dotycz¹ca nieudzielania Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada winna zapoznaæ siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
opiniuj¹cej wykonanie bud¿etu i stosown¹ opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Uchwa³ê dotycz¹c¹ absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny
okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w
sprawie nieudzielania Wójtowi absolutorium z zachowaniem procedur podanych w art. 28a ust. 4
i 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
4. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny
innej ni¿ podana w ust. 1 przy zachowaniu procedur i trybu g³osowania okrelonych w art. 28b ustawy o samorz¹dzie gminnym.
5. W przypadku gdy wniosek zg³oszony w trybie art.
28b ustawy o samorz¹dzie gminnym nie uzyska³
przewidzianej w ustawie wiêkszoci g³osów kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym trybie nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
6. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed
up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory
przedterminowe na zasadach okrelonych ordynacjach wyborczych dotycz¹cych samorz¹du gminnego. Do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
wybranego Wójta jego funkcjê pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
7. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji powoduje w sensie skutków prawnych odwo³anie Zastêpcy Wójta.
8. Po up³ywie kadencji Wójt pe³ni swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta. Zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki
do czasu objêcia ich przez nowo powo³anego zastêpcê.
w § 35 wyraz Zarz¹d zast¹piæ wyrazem Wójt.
w § 36:
 u¿yte w pierwszym zadaniu s³owo Zarz¹du zamieniæ s³owem Wójta
 w punkcie 3 c s³owo Wójtowi zamieniæ na swojemu zastêpcy lub innym pracownikom
skrela siê § 37 i § 38
w § 39:
 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz
 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

19.
20.
21.

22.
23.
24.
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2. Do zadañ Wójta jako kierownika Urzêdu nale¿y:
a) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz
kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
b) wydawanie Zastêpcy Wójta poleceñ i wskazówek dotycz¹cych sposobu prowadzenia spraw
Gminy przez Urz¹d,
c) nawi¹zywanie stosunku pracy z Zastêpc¹ Wójta, Skarbnikiem Gminy i pozosta³ymi pracownikami samorz¹dowymi,
d) zlecanie pracownikom czasowe wykonywanie
innej pracy, przenoszenie czasowo do pracy w
innej miejscowoci, a w razie utraty przez pracownika zdolnoci do pracy na zajmowanym
stanowisku  przenoszenie go na inne stanowisko,
e) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
w § 41 wyraz Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Wójta
§ 42 otrzymuje brzmienie: Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela regulamin organizacyjny,
nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia
w § 43:
 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Owiadczenie woli
w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹
 skrela siê ust. 2
 w ust. 4 wyraz Zarz¹d zamienia siê wyrazem
Wójt
w § 45 w ust 2 wyraz bud¿etowej zamienia siê wyrazem bud¿etowe
w Rozdziale VI u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz
Zarz¹d
zastêpuje
siê
u¿ytym
w odpowiednich przypadkach wyrazem Wójt
w za³¹czniku Nr 2 do Statutu Regulamin Rady Gminy
Liniewo:
 w § 3 skrela siê wyrazy oraz Zarz¹du na zaproszenie Wójta
 w § 4 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. O sesji powiadamia siê Radnych najpóniej na 4 dni przed
ustalonym terminem obrad wysy³aj¹c zawiadomienia zawieraj¹ce dane o miejscu i czasie rozpoczêcia obrad, projekt porz¹dku sesji oraz projekty
uchwa³ i niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji. Materia³y na sesjê w sprawie uchwalenia bud¿etu oraz rozpatrzenia sprawozdañ z jego
wykonania przesy³a siê Radnym najpóniej na 7 dni
przed sesj¹.
 w § 4 w ustêp 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z jej porz¹dkiem obrad podaje do publicznej wiadomoci Przewodnicz¹cy Rady co najmniej na 3 dni przed jej posiedzeniem.
 w § 5 w ust. 1 wyraz Zarz¹du zmienia siê wyrazem Wójta
 w § 6 w ust. 1 skrela siê punkt c
 w § 6 w ust. 2 skreliæ wyraz Zarz¹du zamieniæ
na Wójta
 w § 7 wyraz przygotowuje zamieniæ wyrazem
ustala
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 w § 11 w ust. 1 wyraz Zarz¹d zamieniæ wyrazem
Wójta
 w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Odpowiedzi
na interpelacje udziela Wójt ustnie na sesji. W przypadku nieudzielania odpowiedzi na sesji wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dni
od zakoñczenia sesji.
 w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Rejestr interpelacji i wyjanieñ prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu
 w § 13, 14, 20, 21, 27 u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz Zarz¹d zamienia siê wyrazem Wójt
w odpowiednim przypadku
 w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do pomocy
w wykonywaniu zadañ Rada ze swojego grona
powo³uje sta³e i dorane komisje.
 w § 26 w ust. 2 wyrazy w miarê potrzeb ustalonymi w planie zamienia siê na zgodnie z planem
 w § 27 w ust. 2 w punktach 3 i 4 wyraz kontrolnej
zamienia siê na kontrolowanej
 § 29 otrzymuje brzmienie: § 29
Na zaproszenie przewodnicz¹cego komisji Wójt lub
wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu obowi¹zani s¹ do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji
25. w za³¹czniku Nr 3 do Statutu Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo:
 u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Wójt u¿ytym w odpowiednim przypadku
 § 3 otrzymuje brzmienie: § 3
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie
Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z
wy³¹czeniem Radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
 skrela siê § 10
26. wykrela siê ze Statutu Za³¹cznik Nr 4 Regulamin Zarz¹du Gminy Liniewo.

art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) maj¹c na
uwadze ograniczenie dostêpnoci alkoholu, Rada Gminy
Liniewo uchwala, co nastêpuje:

§2

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

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§1
1. Na terenie Gminy Liniewo zakazane jest z zastrze¿eniem § 2 podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych:
 na wszystkich drogach publicznych wraz z pasami
przydro¿nymi, chodnikach i placach gminnych,
 na wszystkich przystankach komunikacji publicznej,
 w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych na
wynos i w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od nich,
 w granicach posesji na których usytuowane s¹ Kocio³y i cmentarze,
 w granicach posesji na których znajduj¹ siê boiska
wiejskie i przyszkolne,
 podczas imprez dla dzieci poni¿ej 18 lat.
2. Na terenie Gminy Liniewo zakazana jest sprzeda¿ napojów alkoholowych po godzinach handlu.
§2
W przypadku organizowania imprez masowych Wójt
Gminy mo¿e odst¹piæ w ustalonym zakresie i w odniesieniu do cile okrelonego obszaru od zakazów okrelonych w § 1.
§3
Nieprzestrzeganie zakazów okrelonych w niniejszej
uchwale podlega sankcjom przewidzianym w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski
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UCHWA£A Nr V/34/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie zakazów i ograniczeñ sprzeda¿y, podawania
i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Liniewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(jedn. tekst Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z pón. zm.) oraz
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UCHWA£A Nr III/32/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno
gmina Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
1. Uchwala siê  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno gmina Przodkowo.
2. Plan obejmuje fragment wsi Pomieczyno, w granicach
okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, stanowi¹cych jednoczenie linie rozgraniczaj¹ce
ulic, placów, dróg wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, okrelenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej, okrelenie zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
4. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê terenów,
na których przewiduje siê stosowania systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni cieków.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe dla terenów funkcjonalnych
zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y
3) ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacji zawarte w § 4 niniejszej uchwa³y
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zawarte w § 5 niniejszej uchwa³y
5) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj RYSUNKU PLANU, stanowi¹cym
integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w
oznaczeniach graficznych jako I. Ustalenia planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic
 linie podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
 nieprzekraczalne linie zabudowy
 pas techniczny (przebieg sieci infrastruktury technicznej)
 linia energetyczna 15 kV do przeniesienia
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
 zieleñ krajobrazowa
 granica zewnêtrznej strefy ochrony sanitarnej
Straszyn
 granice terenu wpisanego do rejestru zabytków
 obiekt wpisany do rejestru zabytków
 obiekty o walorach kulturowych do zachowania
i ochrony
 historyczny uk³ad wsi
 przeznaczenie terenów: MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami; UP us³ugi publiczne; UR  rzemios³o i us³ugi; ZR  zieleñ i rekreacja; ZO  zieleñ ochronna; T  urz¹dzenia infrastruktury technicznej; KL  ulice klasy lokalnej;
KD  ulice klasy dojazdowej; KP  ci¹gi pieszo 
jezdne; KX  ci¹gi piesze; K  tereny przeznaczone dla poszerzenia dróg przyleg³ych; KS  parkingi.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
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1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw;
2) maksymalna wysokoæ zabudowy: dopuszczalna
maksymalna wysokoæ budynków, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy, lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, liczona w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów
architektonicznych);
3) k¹t nachylenia dachu: k¹t nachylenia g³ównych po³aci budynku;
4) kalenica g³ówna: najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹
krawêdzi¹ przeciêcia siê po³aci dachowych;
4) dopuszczalny procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
(ciana) budynku;
6) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla mieszkañców, u¿ytkowników us³ug i osób zatrudnionych,
które nale¿y zabezpieczyæ w obrêbie dzia³ki budowlanej (lub terenu bêd¹cego przedmiotem inwestycji). Miejsca postojowe mog¹ byæ realizowane: na
powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach;
7) stawka procentowa: stawka z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym.
3. Na terenie objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce funkcje:
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem  MN.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostoj¹ca i bliniacza.
Dopuszczalna jest lokalizacja budynków gospodarczych o maks. kubaturze do 150,00m3 i gara¿y wolnostoj¹cych na maks. 2 samochody (do 3,5 t)  w
obrêbie terenów, dla których w kartach terenu nie
podano wykluczeñ lokalizacji tych budynków.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
2) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi tereny oznaczone na rysunku planu symbolem  MU.
Wymóg lokalizacji us³ug ustala siê w obrêbie terenów 4 MU i 5 MU. Dla pozosta³ych terenów nie ustala
siê wymogu lokalizacji us³ug.
Zakres dopuszczalnych us³ug: handel detaliczny,
us³ugi rzemios³a (typu: fryzjer, kosmetyczka, krawiec
i podobne), gastronomia, kultura, us³ugi zdrowia
i opieki zdrowotnej, administracja i biura, opieka
przedszkolna, us³ugi poczty i telekomunikacji.
Wykluczona jest lokalizacja warsztatów samochodowych, blacharskich, stolarskich, lusarskich).
Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Funkcje mieszkalne w po³¹czeniu z us³ugami dopuszczalne s¹ pod warunkiem zastosowania rodków
technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji
niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
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Dopuszczalna jest lokalizacja budynków gospodarczych o maks. kubaturze do 150,00 m3 i gara¿y wolnostoj¹cych na maks. 2 samochody (do 3,5 t)  w obrêbie terenów, dla których w kartach terenu nie podano
wykluczeñ lokalizacji tych budynków.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3) Us³ugi publiczne, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem  UP.
Us³ugi publiczne rozumiane s¹ jako:
 us³ugi realizowane ze rodków gminy
 us³ugi inne, obejmuj¹ce us³ugi u¿ytecznoci publicznej
Zakres dopuszczalnych us³ug:
Owiata, kultura, us³ugi sakralne, sport i rekreacja, us³ugi komunalne (w tym: stra¿ po¿arna), biura i administracja.
Dla danego terenu obowi¹zuje zakres funkcji podany
w ustaleniach szczegó³owych w Karcie terenu.
Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska
i w Polskich Normach.
W budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy  planowaæ budowle ochronne dla potrzeb obrony
cywilnej. Zaplecza sanitarno  socjalne projektowaæ z
uwzglêdnieniem potrzeb obrony cywilnej.
Dopuszczalna jest lokalizacja budynków gospodarczych o maks. kubaturze do 150,00 m3 i gara¿y wolnostoj¹cych na maks. 2 samochody (do 3,5 t)  w obrêbie terenów, dla których w kartach terenu nie podano
wykluczeñ lokalizacji tych budynków.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
4) Rzemios³o  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UR.
Zakres dopuszczalnych funkcji: rzemios³o us³ugowe
i produkcyjne (w tym warsztaty samochodowe, metalowe, lakiernicze, lusarskie, stolarskie) oraz handel detaliczny i hurtowy.
Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ (jako wbudowan¹ w budynku rzemios³a lub w budynku wolnostoj¹cym).
Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi nale¿y zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych i produkcyjnych.
Dopuszczalna jest lokalizacja budynków gospodarczych o maks. kubaturze do 150,00 m3 i gara¿y wolnostoj¹cych na maks. 2 samochody (do 3,5 t)  w obrêbie terenów, dla których w kartach terenu nie podano
wykluczeñ lokalizacji tych budynków.
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
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5) Zieleñ ochronna, oznaczone na rysunku planu symbolem  ZO.
Teren zieleni naturalnej, zbiorników wodnych i cieków, o funkcjach ekologicznych i ochronnych.
Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych.
6) Zieleñ i rekreacja, oznaczone na rysunku planu symbolem ZR.
Teren przeznaczone na funkcje zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 placów zabaw dla dzieci
 boisk sportowych (koszykówka, siatkówka, kometka, tenis)
 elementów ma³ej architektury
 zieleni (drzew, krzewów, niskiej zieleni ozdobnej).
7) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na
rysunku planu symbolem T.
Tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: trafostacji, ujêæ wody.
Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuje zakres funkcji podany w  Karcie terenu.
8) Tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu
symbolem: KL-ulice loklane; KD ulice
 ulice dojazdowe, KP  ci¹gi pieszo  jezdne; KX 
ci¹gi piesze; K- tereny do poszerzenia dróg przyleg³ych; KS  parkingi.
4. Dla ca³ego obszaru objêtego planem ustala siê:
1) Pó³nocna i wschodnia czêæ obszaru opracowania
po³o¿ona jest w obrêbie zewnêtrznej strefy ochrony
poredniej powierzchniowego ujêcia wody Straszyn (w granicach okrelonych na rysunku planu).
Zasady gospodarowania w tym obszarze okrela Decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku z dnia 06.08.1993 rok o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
2) Realizacja obiektów budowlanych wymaga rozpoznania warunków geologicznych i hydrogeologicznych pod³o¿a; dokumentacja geotechniczna winna
stanowiæ za³¹cznik do projektu budowlanego.
3) Wszelkie inwestycje w rejonie trasy wiat³owodowego kabla telekomunikacyjnego wymagaj¹ uzgodnieñ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ SA Obszar Telekomunikacji w Gdañsku.
4) Plany zagospodarowania dzia³ek, przez które przechodz¹ napowietrzne linie energetyczne uzgodniæ
w ENERGA sa Zak³ad w Kartuzach. Usuniêcie kolizji
nowych budynków z istniej¹c¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹ winno nast¹piæ kosztem i staraniem inwestora koliduj¹cych z sieci¹ obiektów.
W s¹siedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych budynki lokalizowaæ zgodnie z PN  E 
5100-1.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
FUNKCJONALNYCH
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 UR.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 1 UR.
2) Powierzchnia terenu: 0,507 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: rzemios³o (charakterystyka
funkcji w/g § 2 ust. 3 pkt 4.)
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4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%;
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ budynków:
11,00 m; dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia
w przedziale 30°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: prostopad³a lub
równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrznego na
dzia³ki budowlane;
d) dla budynków gospodarczych i gara¿y, ustala siê
tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m;
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
25% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 002 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie
i minimum 2 mp/50 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11)Stawka procentowa: 0,00%.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 UR.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 2 UR.
2) Powierzchnia terenu: 0,432 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: rzemios³o (charakterystyka
funkcji w/g § 2 ust. 3 pkt 4).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 11,00 m; dach
dwuspadowy o k¹cie nachylenia w przedziale 30°
 45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: prostopad³a lub równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki
budowlane;
d) dla budynków gospodarczych i gara¿y, ustala siê
maksymaln¹ wysokoæ 6 m;
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
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7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 25% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie
z terenem podanym w ppkt B);
b) teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹ca z terenem 3 ZO
(oznaczony na rysunku planu) zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹;
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 002 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie
i minimum 2 mp/50 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 3 ZO.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 3 ZO.
2) Powierzchnia terenu: 0,482 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zieleñ ochronna (charakterystyka funkcji wed³ug § 2 ust. 3 pkt 5).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
b) nie dopuszcza siê wprowadzania ogrodzeñ wewn¹trz terenu;
5) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dopuszcza siê
lokalizacji budynków.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: zachowanie
istniej¹cej zieleni wysokiej i krzewów.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 003 KD;
b) miejsca postojowe: nie dopuszcza siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 4 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 4 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,267 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 2).
Ustala siê wymóg lokalizacji us³ug na ka¿dej dzia³ce
budowlanej (lub dzia³kach bêd¹cych przedmiotem
inwestycji), do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Us³ugi mog¹ wystêpowaæ w obiektach wolnostoj¹cych lub w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu;
c) dopuszcza siê usytuowanie budynków na linii rozgraniczaj¹cej z terenem 021 KX;
d) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
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a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 11,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: równoleg³a do linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 021 KX;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B,C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ: 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 minimum 20% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie
z terenem podanym w ppkt B).
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 003 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie,
minimum 1 mp/50 m2 pow.u¿ytkowej us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 5 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 5 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,359 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 2).
Ustala siê wymóg lokalizacji us³ug na ka¿dej dzia³ce
budowlanej (lub dzia³kach bêd¹cych przedmiotem
inwestycji), do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Us³ugi mog¹ wystêpowaæ w obiektach wolnostoj¹cych lub w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu;
c) dopuszcza siê usytuowanie budynków na linii rozgraniczaj¹cej z terenem 021 KX;
d) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 11,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°
 45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych i us³ugowych: równoleg³a do rozgraniczaj¹cej z terenem 021 KX;
d) Ustalenia zawarte w pkt A,B,C nie dotycz¹ gara-
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¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 minimum 20% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie
z terenem podanym w ppkt B).
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie,
minimum 1 mp/50 m2 pow.u¿ytkowej us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 6 ZR.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 6 ZR.
2) Powierzchnia terenu: 0,648 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zieleñ i rekreacja (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 3 pkt 6).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
b) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie piesze od terenu 021 KX do ulicy 001 KL z
przejciem do ulicy 004 KD.
5) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dopuszcza siê
lokalizacji budynków.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 50% terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej i krajobrazowo  izolacyjnej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu;
c) tereny po³o¿one wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 003 KD i 001 KL zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowo  izolacyjnej (teren oznaczony na rysunku planu).
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 003 KD;
b) miejsca postojowe: nie dopuszcza siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 7 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 7 MN.
2) Powierzchnia terenu: 1,461 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 3
pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%;
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze do-
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puszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której nastêpuje dojazd;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie
z terenem podanym w ppkt B);
b) teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹ca z terenem 3 ZO
(oznaczony na rysunku planu) zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL, 002 KD i 005 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie;
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 8 MN
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 8 MN.
2) Powierzchnia terenu: 1,777 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 3
pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°
 45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której nastêpuje dojazd;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
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jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 002 KD i 020 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 9 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 9 MN.
2) Powierzchnia terenu: 1,095 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której nastêpuje dojazd;
d) ustalenia zawarte w pkt A,B,C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 002 KD, 007 KD i 020 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 10 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 10 MN.
2) Powierzchnia terenu: 1,637 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych; dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
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5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której
nastêpuje dojazd;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL i 007 KD oraz od ulicy
przyleg³ej do terenu od strony wschodniej,
przez teren 024 K;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 11 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 11 MN.
2) Powierzchnia terenu: 1,143 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której nastêpuje dojazd;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
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a) minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie z terenem podanym w ppkt C);
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu;
c) teren po³o¿ony w rodkowej czêci, pomiêdzy
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (teren oznaczony na rysunku planu).
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulic nr 001 KL, 002 KD, 006 KD, 007
KD.
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie;
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 12 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 12 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,8016 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
rozgraniczaj¹cej ulicy, z której nastêpuje dojazd;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL, 002 KD, 005 KD, 006
KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§.
11) Stawka procentowa: 0,00%.
13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 13 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 13 MU.
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2) Powierzchnia terenu: 0,2960 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Us³ugi mog¹ wystêpowaæ w obiektach wolnostoj¹cych lub w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 11,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: nie
ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A,B,C nie dotycz¹ budynków gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowe.
8) Inne zapisy: napowietrzna linia energetyczna
15 kV do prze³o¿enia (oznaczona na rysunku planu).
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL i ci¹gu pieszo  jezdnego 011 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: dla terenu dzia³ki nr 315 
0,00%; dla pozosta³ego terenu: 30,00%.
14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 14 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 14 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,191 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy:30%.
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5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: nie
ustala siê;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B C, nie dotycz¹ budynków gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ci¹gu pieszo  jezdnego 011 KP
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 15 UP.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 15 UP.
2) Powierzchnia terenu: 1,812 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: us³ugi publiczne (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 3).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
 powierzchnia dzia³ki minimum: 1500 m2;
 dojazd do dzia³ek wed³ug warunków podanych w pkt 9A;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy: ustala siê tylko
dla terenu podanego w pkt 6.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: po³udniowa czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie historycznego uk³adu wiejskiego (obszar oznaczony
na rysunku planu). Lokalizacja budynków w tym
obszarze wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych wymogów:
 budynki parterowe z poddaszem, dach o spadku w przedziale: 40°  45°;
 lub budynki piêtrowe lub dwupiêtrowe: dach o
spadku w przedziale: 15 °  35°.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
 minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy:
a) Napowietrzna linia energetyczna 15 kV (oznaczona na rysunku planu) do przeniesienia;
b) Wzd³u¿ granicy z terenem 35 MU ustala siê trasê
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pasa technicznego o szerokoci minimum 4 m
(jak oznaczono na rysunku planu). W obrêbie
pasa technicznego ustala siê:
 przebieg sieci infrastruktury technicznej;
 zakaz nasadzeñ drzew i krzewów.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL i 012 KD oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 011 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp 200 m2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 16 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 16 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,358 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w obiektach wolnostoj¹cych.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, nie dotycz¹ budynków gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: Napowietrzna linia energetyczna
15 kV (oznaczona na rysunku planu) do prze³o¿enia;
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL i 004 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 17 UR.
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1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 17 UR.
2) Powierzchnia terenu: 0,334 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: rzemios³o i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 3 pkt 4).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
 powierzchnia dzia³ki minimum 1500 m2;
 dojazd od ulicy 004 KD i 012 KD.
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki o maksymalnej wysokoci 9,00 m; k¹t
nachylenia dachu w przedziale: 30 °  45 °;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 20% terenu lub dzia³ki budowlanej
objêtej inwestycj¹ zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie z terenem podanym w ppkt B);
b) teren po³o¿ony wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 15 UP i 16 MU zagospodarowaæ bigrupami zieleni krajobrazowo  izolacyjn¹ (jak
oznaczono na rysunku planu).
8) Inne zapisy: nie ustala siê;
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 004 KD i 012 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie i minimum 2 mp/50 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%
18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 18 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 18 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,265 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Powierzchni us³ug nie ustala siê.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w obiektach wolnostoj¹cych.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dachy
dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale
40°  45°;
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b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 018 KX;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, nie dotycz¹ budynków gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL i 004 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 19 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 19 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,765 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Powierzchni us³ug nie ustala siê.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dachy
dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której nastêpuje dojazd;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których ustala
siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL, 004 KD, 013 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie,
minimum 1 mp/50 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
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10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 20 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 20 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,452 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której
nastêpuje dojazd;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B C, nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL, 013 KD oraz ci¹gu pieszo  jezdnego 009 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 21 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 21 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,520 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze
dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wyso-
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koci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych: prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej ulicy, z której
nastêpuje dojazd;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B C, nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 001 KL, ci¹gu pieszo  jezdnego 009 KP i 032 KP, oraz do rodkowej dzia³ki
po³o¿onej w po³udniowym rzêdzie terenu- z ci¹gu pieszego 030 KX;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 22 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 22 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,622 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ: 10,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków mieszkalnych:
 na dzia³kach przyleg³ych do terenu 024 K: równoleg³a do linii podzia³u na dzia³ki;
 na dzia³kach przyleg³ych do terenu 032 KP:
prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej z tym terenem.
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B C, nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ: 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
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30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ci¹gu pieszo  jezdnego 032 KP i ulicy przyleg³ej do terenu od strony wschodniej,
przez teren 024K;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa:
 dla dzia³ki nr 326/2 w wysokoci 30,00%.
 dla dzia³ki nr 389 w wysokoci 0,00%.
23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 23 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 23 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,131 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê; teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynek parterowy z poddaszem (poddasze
dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynku mieszkalnego: równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej terenem 008
KX;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B C, nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ci¹gu pieszo  jezdnego 032 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 24 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 24 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,611 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Powierzchni us³ug nie ustala siê.
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Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w obiektach wolnostoj¹cych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych wymogów:
 powierzchnia dzia³ki minimum 1000 m2;
maksimum nie ustala siê;
 dojazd od drogi gminnej nr 1026030, przez
teren 025K, poprzez wydzielenie wewnêtrznej drogi dojazdowej o szerokoci minimum
10 m lub ci¹gu pieszo-jezdnego o szerokoci minimum 8 m z ustanowieniem prawnej
s³u¿ebnoci drogowej dla w³acicieli wydzielanych dzia³ek;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ: 10,00 m;
dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w
przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ: 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy przyleg³ej do terenu od strony
po³udniowej (drogi gminnej nr 1026030), przez
teren 025K.
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 25 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 25 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,063 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 1).
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza sie; teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.

Poz. 1168

5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna: nie ustala siê;
d) Ustalenia zawarte w pkt A i B nie dotycz¹ budynków gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni
krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjne:
a) dojazd od ci¹gu pieszo  jezdnego 009 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
26. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 26 T.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 26 T.
2) Powierzchnia terenu: 0,031 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 7)
 teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê; studnia
zasilaj¹ca ujêcie wody, wraz ze stref¹ ochrony bezporedniej.
Wyklucza siê lokalizacje budynków.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê;
b) linie zabudowy: nie ustala siê;
c) dopuszczalny procent zabudowy: nie ustala siê.
5) Zasady kszta³towania zabudowy: nie ustala siê.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni
krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ci¹gu pieszego 019 KX.
b) miejsca postojowe: nie dopuszcza siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
27. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 27 T.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 27 T.
2) Powierzchnia terenu: 0,100 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 7)
 teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê; studnia zasilaj¹ca ujêcie wody oraz urz¹dzenia i obiekty zwi¹zane z ujêciem wody) hydrofornia, zbiornik wyrównawczy, itp.), wraz ze stref¹ ochrony bezporedniej.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
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a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
b) linie zabudowy: nie ustala siê;
c) dopuszczalny procent zabudowy: nie ustala siê.
5) Zasady kszta³towania zabudowy: nie ustala siê.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu zagospodarowaæ biogrupami zieleni
krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ci¹gu pieszo  jezdnego 009 KP;
b) miejsca postojowe: nie dopuszcza siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
28. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 28 UR.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 28 UR.
2) Powierzchnia terenu: 0,254 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: rzemios³o (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 3 pkt 4).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki o maksymalnej wysokoci 9,00 m;
dach  nie ustala siê;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum
0,50 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej (³¹cznie z terenem podanym w ppkt B).
b) teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹ca z terenem
27 T zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo 
izolacyjn¹ (teren oznaczony na rysunku planu).
8) Inne zapisy: nie ustala siê
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 013 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego 009 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie i minimum 2 mp/50 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
29. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 29 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 29 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,150 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
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a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna: nie ustala siê;
d) Ustalenia zawarte w pkt A, B i C nie dotycz¹
budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 013 KD i ci¹gu pieszego 019
KX;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie;
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
30. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 30 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 30 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,578 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora.
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dach
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna: prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej z ulic¹, z której nastêpuje dojazd;
d) Ustalenia zawarte w pkt A i B nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3182 

7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy: 004 KD, 013 KD, 014 KD oraz
ci¹gu pieszo  jezdnego 010 KP;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
31. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 31 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 31 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,414 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora.
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna: prostopad³a do linii rozgraniczaj¹cej z ulic¹, z której nastêpuje dojazd (nie
dotyczy budynków istniej¹cych);
d) ustalenia zawarte w pkt A, B i C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
30% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ci¹gu pieszo  jezdnego 010 KP, ulicy 013 KD i 014 KD. Do dzia³ki nr 382/5 dojazd
przez teren 031 KS;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
32. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 32 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 32 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,280 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
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Us³ugi dopuszcza siê w budynkach wolnostoj¹cych, lub w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w
przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrzno na dzia³ki budowlane;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹
budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od ulicy 004 KD i ulicy 014 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
33. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 33 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 33 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,297 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Wielkoci powierzchni us³ug nie ustala siê.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynku
mieszkalnym lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestor;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%;
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m; dachy
dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
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nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B i C nie dotycz¹ budynków gara¿y, dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 014 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m2 pow.u¿ytkowej us³ug
(w obrêbie dzia³ki budowlanej lub terenu bêd¹cego przedmiotem inwestycji).
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
34. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 34 MN.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 34 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,386 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust.
3 pkt 1).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora.
b) linie zabudowy: nie ustala siê
c) dopuszczalny procent zabudowy: 30%
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,90 m), maksymalna wysokoæ 10,00 m;
dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia w przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,70 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B i C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê;
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 30% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 012 KD;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
35. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 35 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 35 MU.
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2) Powierzchnia terenu: 0,430 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji w/g § 2
ust. 3 pkt 2).
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynku
mieszkalnym lub w budynkach wolnostoj¹cych.
W obrêbie dzia³ki nr 374/2 dopuszcza siê równie¿ lokalizacjê budynków inwentarskich (³¹cznie w obrêbie
dzia³ki  do 50 DJP) oraz budynki sk³adowe zwi¹zane
z rolnictwem.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,70m), maksymalna wysokoæ 9,00 m; dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale 40° 
45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 033 K;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych, gara¿y i budynków inwentarskich, sk³adowych w obrêbie dzia³ki nr 374/2,
dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ
6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie historycznego uk³adu wiejskiego;
 ustala siê ochronê budynków oznaczonych na rysunku planu jako  obiekty o walorach kulturowych. Zakres ochrony: bry³a budynku, kszta³t i forma dachu, rozmieszczenie otworów okiennych
i drzwiowych. Dopuszcza siê powiêkszenie otworów okiennych o ok. 15% poprzez zwiêkszenie ich
wysokoci.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ
biogrupami zieleni krajobrazowej;
b) teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ od strony po³udniowej, zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowo  izolacyjn¹ (jak oznaczono na rysunku planu); przez teren zieleni krajobrazowo  izolacyjnej
dopuszcza siê wjazd na teren;
c) zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od drogi wojewódzkiej, przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej przez teren 033K.
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m2 pow.u¿ytkowej us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug § 5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
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36. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 36 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 36 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,390 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji w/
g § 2 ust. 3 pkt 2).
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych.
W obrêbie dzia³ki nr 374/2 dopuszcza siê równie¿
lokalizacjê budynków inwentarskich (³¹cznie w
obrêbie dzia³ki  do 50 DJP) oraz budynki sk³adowe zwi¹zane z rolnictwem.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,70 m), maksymalna wysokoæ 9,00 m;
dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w
przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych, gara¿y i budynków inwentarskich, sk³adowych w obrêbie dzia³ki nr
374/2, dla których ustala siê tylko maksymaln¹
wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie historycznego
uk³adu wiejskiego;
 ustala siê ochronê budynku oznaczonego na
rysunku planu jako  obiekty o walorach kulturowych. Zakres ochrony: bry³a budynku,
kszta³t i forma dachu, rozmieszczenie otworów
okiennych i drzwiowych. Dopuszcza siê powiêkszenie otworów okiennych o ok. 15% poprzez zwiêkszenie ich wysokoci.
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ od strony
po³udniowej, zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowo  izolacyjn¹ (jak oznaczono
na rysunku planu); przez teren zieleni krajobrazowo  izolacyjnej dopuszcza siê wjazd na teren;
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: do dzia³ki nr 378 od ulicy 012 KD; do
dzia³ki nr 379/6 od ulicy 012 KD oraz z drogi
wojewódzkiej  przez teren 026 K; do dzia³ki nr
380 od ci¹gu pieszego 16 KX;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
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37. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 37 UP.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 37 UP.
2) Powierzchnia terenu: 0,223 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: us³ugi publiczne (charakterystyka funkcji w/g § 2 pkt 3, ust. 3).
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê (teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹);
b) linie zabudowy: nie ustala siê;
c) dopuszczalny procent zabudowy: nie ustala siê.
5) Zasady kszta³towania zabudowy: nie ustala siê.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 dzia³ka nr 381 oraz budynek kocio³a pw w.
Józefa wpisane s¹ do rejestru zabytków nieruchomych. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna
wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku;
 teren po³o¿ony jest w obrêbie historycznego
uk³adu wiejskiego.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: wszelkie zamierzenia inwestycyjne
nale¿y uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 014 KD oraz od drogi gminnej
przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej
przez teren 025K;
b) miejsca postojowe: nie dopuszcza siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
38. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 38 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 38 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,236 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych
W obrêbie terenu dopuszcza siê budynki inwentarskie (³¹cznie w obrêbie terenu do 50 DJP) oraz budynki sk³adowe zwi¹zane z rolnictwem.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
 powierzchnia dzia³ek minimum 1000 m2;
 dojazd wed³ug warunków podanych w pkt. 9A
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,70 m), maksymalna wysokoæ 9,00 m; dachy
dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ bu-
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dynków gospodarczych, gara¿y i budynków inwentarskich, sk³adowych, dla których ustala siê
tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie historycznego
uk³adu wiejskiego
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 20% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 013 KD lub od drogi gminnej
nr 1026030 przez teren 025 K;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
39. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 39 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 39 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,308 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji w/
g § 2 ust. 3 pkt 2).
Nie ustala siê wymogu lokalizacji us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych
W obrêbie terenu dopuszcza siê budynki inwentarskie (³¹cznie w obrêbie terenu do 50 DJP) oraz budynki sk³adowe zwi¹zane z rolnictwem.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
 powierzchnia dzia³ek minimum 1000 m2
 dojazd wed³ug warunków podanych w pkt 9A;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,70 m), maksymalna wysokoæ 9,00 m; dachy
dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B, C nie dotycz¹ budynków gospodarczych, inwentarskich i gara¿y,
dla których ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie historycznego
uk³adu wiejskiego;
 ustala siê ochronê budynku oznaczonego na rysunku planu jako  obiekt o walorach kulturowych;
 zakres ochrony: bry³a budynku, kszta³t i forma dachu, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwio-
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wych. Dopuszcza siê powiêkszenie otworów
okiennych o ok. 15% poprzez zwiêkszenie ich wysokoci.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 20% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 013 KD, od drogi gminnej przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej przez
teren 025K oraz dodatkowo do dzia³ki nr 384/4
z ci¹gu pieszego 019 KX;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m2 pow.u¿ytkowej us³ug
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%
40. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 40 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 40 MU.
2) Powierzchnia terenu: 0,117 ha.
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji
w/g § 2 ust. 3 pkt 2).
Us³ugi mog¹ stanowiæ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Us³ugi mog¹ wystêpowaæ w obiektach wolnostoj¹cych lub w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci
0,50 m), maksymalna wysokoæ 9,00 m; dachy
dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w przedziale
40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50
m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: nie ustala siê;
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie historycznego
uk³adu wiejskiego;
 ustala siê ochronê budynków oznaczonych na
rysunku planu jako  obiekty o walorach kulturowych. Zakres ochrony: bry³a budynku, kszta³t
i forma dachu, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych. Dopuszcza siê powiêkszenie otworów okiennych o ok. 15% poprzez zwiêkszenie ich wysokoci.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego:
a) minimum 20% terenu dzia³ki budowlanej (lub
dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: dojazd od drogi gminnej przyleg³ej do
terenu od strony po³udniowej przez teren 025 K,
oraz z ci¹gu pieszego 019 KX;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1168

 3186 

b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow.u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
41. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 41 MU.
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 41 MU.
2) Powierzchnia terenu:0,196 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi (charakterystyka funkcji w/
g § 2 ust. 3 pkt 2).
Us³ugi mog¹ wystêpowaæ w obiektach wolnostoj¹cych lub w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
c) dopuszczalny procent zabudowy: 40%.
5) Zasady kszta³towania zabudowy:
a) budynki parterowe z poddaszem (poddasze dopuszcza siê ze ciank¹ kolankow¹ do wysokoci 0,70 m), maksymalna wysokoæ 9,00 m;
dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia: w
przedziale 40°  45°;
b) poziom posadowienia parteru: maksimum 0,50 m
nad poziomem terenu w rejonie g³ównego
wejcia do budynku;
c) kalenica g³ówna budynków: równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 025K;
d) ustalenia zawarte w pkt A, B,C nie dotycz¹ budynków gospodarczych i gara¿y, dla których
ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 6 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: minimum
20% terenu dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹) zagospodarowaæ biogrupami zieleni krajobrazowej.
8) Inne zapisy: nie ustala siê.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od drogi gminnej przyleg³ej do terenu
od strony po³udniowej, przez teren 025K;
b) miejsca postojowe: minimum 2 mp/mieszkanie, minimum 1 mp/50 m 2 pow. u¿ytkowej
us³ug.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
42. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 42 T
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 42 T.
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 7)
 teren urz¹dzeñ elektroenergetyki, lokalizacja trafostacji.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
b) linie zabudowy: nie ustala si;ê
c) dopuszczalny procent zabudowy: nie ustala siê.

5) Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna
wysokoæ budynku: 5 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê.
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: nie ustala
siê.
8) Inne zapisy: dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji
w odleg³oci minimum 1,5 m od granicy.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 001 KL;
b) miejsca postojowe: nie ustala siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§.
11) Stawka procentowa: 0,00%.
43. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 43 T
1) Oznaczenie (symbol cyfrowo  literowy): 43 T.
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha
3) Przeznaczenie, funkcje: urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (charakterystyka funkcji w/g § 2 ust. 7)
 teren urz¹dzeñ elektroenergetyki, lokalizacja trafostacji.
4) Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
b) linie zabudowy: nie ustala siê;
c) dopuszczalny procent zabudowy: nie ustala siê.
5) Zasady kszta³towania zabudowy: maksymalna
wysokoæ budynku: 5 m.
6) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie
ustala siê
7) Ochrona rodowiska przyrodniczego: nie ustala
siê.
8) Inne zapisy: dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji
w odleg³oci minimum 1,5m od granicy.
9) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd: od ulicy 001 KL;
b) miejsca postojowe: nie ustala siê.
10) Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej: wed³ug
§5
11) Stawka procentowa: 0,00%.
§4
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
DLA TERENÓW KOMUNIKACJI
1. Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
komunikacji wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹
nastêpuj¹ce:
1) 001 KL  ulica klasy lokalnej  o komunikacyjna
projektowanych terenów zabudowy.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 6 m, obustronne chodniki. Dopuszcza
siê odcinkowo parkowanie równoleg³e w zatokach
w dostosowaniu do potrzeb.
Ustala siê wymóg nasadzeñ drzew w dostosowaniu
do zagospodarowania pasa drogowego.
2) 002 KD  ulica klasy dojazdowej.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 12 m zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5 m obustronne chodniki. Dopuszcza
siê odcinkowo parkowanie równoleg³e w zatokach
w zale¿noci od potrzeb oraz zieleñ uliczn¹ w dostosowaniu do zagospodarowania pasa ulicznego.
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3) 003 KD  ulica klasy dojazdowej, zakoñczona placem
do zawracania.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
10  15 m zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni
5,0 m; obustronne chodniki.
4) 004 KD  ulica klasy dojazdowej.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
minimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5,0 m; obustronne chodniki.
5) 005 KD  ulica klasy dojazdowej.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
minimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5,0 m; obustronne chodniki.
6) 006 KD  ulica klasy dojazdowej.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
minimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5,0 m; obustronne chodniki.
7) 007 KD  ulica klasy dojazdowej.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
minimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5,0 m; obustronne chodniki.
8) 008 KX  wydzielony ci¹g pieszy.
Szerokoæ linii rozgraniczenia minimum 4 m do 6 m
zgodnie z rysunkiem planu.
9) 009 KP  wydzielony ci¹g pieszo  jezdny  zakoñczony placem do zawracania.
Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
minimum 8 m zgodnie z rysunkiem planu.
10) 010 KP  istniej¹cy wydzielony ci¹g pieszo- jezdny.
Utrzymanie dotychczasowych linii rozgraniczenia
pasa drogowego, wed³ug obecnego wydzielenia geodezyjnego.
11) 011 KP  wydzielony ci¹g pieszo  jezdny zakoñczony
placem do zawracania.
Szerokoæ pasa terenu w liniach rozgraniczenia minimum 8 m do 15 m zgodnie z rysunkiem planu.
12) 012 KD  istniej¹ca ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania.
Szerokoæ pasa drogowego zmienna, z uwzglêdnieniem korekt istniej¹cych linii rozgraniczenia, minimum
10 m m zgodnie z rysunkiem planu.
Parkingi odcinkowo w zatokach prostopad³ych lub
równoleg³ych do jezdni w ramach pasa drogowego
ulicy w dostosowaniu do potrzeb.
13) 013 KD  ulica klasy dojazdowej. Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 10 m,
zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5,0 m;
obustronne chodniki.
14) 014 KD  ulica klasy dojazdowej zakoñczona placem
do zawracania. Szerokoæ pasa drogowego w linach
rozgraniczenia minimum 10 m, zgodnie z rysunkiem
planu. Szerokoæ jezdni 5 m, obustronne chodniki.
15) 015 KX  wydzielony ci¹g pieszy. Szerokoæ pasa terenu w liniach rozgraniczenia minimum 5 m, zgodnie z
rysunkiem planu.
16) 016 KX  wydzielony ci¹g pieszy z terenem przeznaczonym do poszerzenia placu publicznego przed kocio³em. Szerokoæ terenu w liniach rozgraniczenia 
zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza siê dojazd do
dzia³ki nr 380 w obrêbie terenu 36 MU.
17) 017 KX  wydzielony ci¹g pieszy.
Szerokoæ pasa terenu w liniach rozgraniczenia 3 m 
4 m, zgodnie z rysunkiem planu.
18) 018 KX  wydzielony ci¹g pieszy.

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)
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Szerokoæ pasa terenu w liniach rozgraniczenia minimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
019 KX  wydzielony ci¹g pieszy.
Szerokoæ pasa terenu w liniach rozgraniczenia minimum 3 m, zgodnie z istniej¹cym geodezyjnym wydzieleniem dzia³ki nr 385.
Dopuszcza siê dojazd do terenów: 40 MU, 26 T, do
dzia³ki nr 384/5 w obrêbie terenu 29 MN oraz do dzia³ki
nr 384/4 w obrêbie terenu 39 MU.
020 KD  ulica klasy dojazdowej. Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 10 m,
zgodnie z rysunkiem planu. Szerokoæ jezdni 5,0 m;
obustronne chodniki.
021 KX  wydzielony ci¹g pieszy.
Szerokoæ linii rozgraniczenia minimum 18 m zgodnie z rysunkiem planu.
Dopuszcza siê:
 czasowe wykorzystanie terenu dla celów handlu
i gastronomii, z wykluczeniem lokalizacji sta³ych
obiektów ma³ej architektury.
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie
piesze do terenu 6 ZR.
022 K  teren przeznaczony dla poszerzenia linii rozgraniczaj¹cych drogi gminnej nr 1026033 prowadz¹cej do Otal¿yna. Szerokoæ w liniach rozgraniczenia
zmienna 4 m  24 m, zgodnie z rysunkiem planu.
023 KL  ulica lokalna w ci¹gu drogi gminnej nr
1026033 prowadz¹cej do Otal¿yna.
Szerokoæ linii rozgraniczenia zmienna 15  17 m zgodnie z rysunkiem planu.
Korekta przebiegu trasy dla zapewnienia warunków
widocznoci; szerokoæ jezdni 6,0 m; obustronne
chodniki; parkowanie w zatokach postojowych odcinkowo w dostosowaniu do potrzeb.
024 K  teren poszerzenia pasa drogowego drogi
gminnej nr 1026034 prowadz¹cej do
Zapiecek, wraz z terenem dla budowy skrzy¿owania
z drog¹ 001KL; szerokoæ linii rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu.
025 K  teren odcinkowego poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej 1026030 prowadz¹cej do Rêbu.
Szerokoæ pasa terenu  zgodnie z rysunkiem planu.
026 K  teren poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 224.
Szerokoæ pasa terenu odcinkowo zmienna (do 8 m),
zgodnie z rysunkiem planu.
027 K  teren poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 224. Szerokoæ pasa terenu odcinkowo
zmienna (do 8m), zgodnie z rysunkiem planu.
028 KX  wydzielony ci¹g pieszy. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 4 m zgodnie z rysunkiem planu.
029 KX  wydzielony ci¹g pieszy. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 5 m zgodnie z rysunkiem planu.
030 KX  wydzielony ci¹g pieszy. Szerokoæ pasa terenu w liniach rozgraniczenia 5 m.
Dopuszcza siê dojazd do rodkowej dzia³ki w po³udniowym pasie terenu 21 MN.
031 KS  wydzielony teren dla lokalizacji parkingu.
Wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z terenem 31 MN wprowadziæ pas zieleni krajobrazowo  izolacyjnej o szerokoci minimum 4 m (jak oznaczono na rysunku planu).
W zagospodarowaniu terenu oraz w pasie zieleni krajobrazowo  izolacyjnej uwzglêdniæ przejazd i przejcie do dzia³ki nr 382/5.
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32) 032 KP  wydzielony ci¹g pieszo  jezdny zakoñczony placem do zawracania. Szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 8m,
zgodnie z rysunkiem planu.
33) 033 K  teren poszerzenia pasa drogowego drogi
wojewódzkiej nr 224
Szerokoæ pasa terenu  zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustalenia inne dla wszystkich terenów komunikacji:
1) Dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przyleg³ych terenów z ulic oznaczonych symbolem KL, KD i traktów pieszo- jezdnych oznaczonych
symbolem KP  wed³ug ustaleñ szczegó³owych podanych w kartach poszczególnych terenów funkcjonalnych.
2) Dla terenów ulic oznaczonych symbolem KL i KD,
ustala siê utwardzenie nawierzchni jezdni i chodników.
3) Dla terenów traktów pieszo  jezdnych oznaczonych
symbolem KP, ustala siê utwardzenie nawierzchni
terenów.
4) Dla terenów traktów pieszych oznaczonych symbolem KX  nawierzchnia nieutwardzona lub utwardzona  przepuszczalna.
5) W obrêbie wszystkich terenów komunikacji dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
6) Ustala siê wymóg zachowanie istniej¹cego drzewostanu (z dopuszczeniem wycinki drzew w miejscach
zagro¿eñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego), na
warunkach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
7) Na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz innych
terenach stanowi¹cych obszar zainwestowania, zaleca siê stosowanie rozwi¹zañ geometrii uk³adu ulicznego oraz organizacji jak dla ruchu uspokojonego,
podnosz¹ce warunki bezpieczeñstwa oraz przyczyniaj¹ce siê do ograniczenia uci¹¿liwoci komunikacyjnych.
8) W projektach zagospodarowania i podzia³u terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi na dzia³ki
budowlane, nale¿y uwzglêdniæ rozwi¹zania wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego oraz jego powi¹zania z sieci¹ ulic przyleg³ych.
9) Dla wszystkich terenów komunikacji ustala siê stawkê procentow¹ w wysokoci 0,00%.
§5
USTALENIA
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Zasady zaopatrzenia w wodê:
Ustala siê zaopatrzenie w wodê terenów objêtych planem z sieci wodoci¹gowej. W rozwi¹zaniach szczegó³owych uwzglêdniæ po¿arowe zaopatrzenie wodne
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Zasady odprowadzenia cieków sanitarnych:
1) Ustala siê odprowadzenie cieków sanitarnych do
kanalizacji sanitarnej.
2) Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê etapowo stosowanie zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej budynki na-

3.

4.

5.

6.

7.

le¿y bezwzglêdnie pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej
a zbiorniki zlikwidowaæ.
Zasady odprowadzenia wód deszczowych:
1) Odprowadzenie wód deszczowych z ulic i placów
utwardzonych do kanalizacji deszczowej, a nastêpnie do odbiornika (cieku, studni ch³onnych, zbiorników wodnych).
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika lub do studni ch³onnych oczyciæ w separatorach z substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
2) Odprowadzenie wód deszczowych z parkingu (031
KS) oraz parkingów zlokalizowanych w obrêbie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug (dla obs³ugi u¿ytkowników us³ug), us³ug publicznych i us³ug rzemios³a  do kanalizacji deszczowej, w przyleg³ych ulicach, po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
3) Na odprowadzenie wód opadowych do odbiornika
nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
Zasady zaopatrzenia w ciep³o:
Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych systemów
grzewczych, z u¿yciem paliw niskoemisyjnych (gaz, olej
i inne) lub nieemisyjnych.
Zasady zaopatrzenia w gaz:
Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego cinienia
lub redniego cinienia za porednictwem reduktorów
domowych lub z butli gazowych.
Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
1) Zaopatrzenie obiektów w energiê elektryczn¹ z sieci
niskiego napiêcia, zasilanej z transformatorów lub z
sieci redniego napiêcia.
2) Sieæ redniego napiêcia kablowa, prowadzona w ulicach.
Gospodarka odpadami sta³ymi:
1) Odpady komunalne: gromadzenie i wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów wskazane przez Urz¹d
Gminy, w sposób zorganizowany.
2) Odpady technologiczne: gromadzenie i wywóz
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§6
USTALENIA KOÑCOWE

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Przodkowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Przodkowo granic terenu objêtego niniejszym planem.
§7
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
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przestrzennego gminy Przodkowo uchwalony Uchwa³¹
Rady Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3 padziernik 1991 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz 139
z dnia 18 listopada 1991 r. z pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr IV/49/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Czersk.
Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1
pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z pón. zm.) oraz art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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1. W przypadku wp³aty ca³ej nale¿noci do dnia zawarcia
aktu notarialnego stosuje siê bonifikatê w wysokoci
50% wartoci lokalu wraz z czêciami przynale¿nymi.
2. W przypadku roz³o¿enia nale¿noci na raty stosuje siê
bonifikatê w wysokoci 30% wartoci lokalu wraz z
czêciami przynale¿nymi.
Pierwsza wp³ata nie mo¿e byæ ni¿sza jak 10% ceny
i p³atna jest najpóniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Pozosta³a nale¿noæ mo¿e byæ roz³o¿ona na raty
roczne, nie d³u¿ej ni¿ na 10 lat przy zastosowaniu oprocentowania 0,5 stopy redyskonta weksli. Roz³o¿ona na
raty cena podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na
sprzedawanej nieruchomoci. W przypadku zw³oki w
zap³acie rat naliczane bêd¹ odsetki ustawowe.
3. Dla lokali po³o¿onych w budynku przy ul. Przytorowej
3 bonifikata, o której mowa w ust. 1 wynosi 20%, a
bonifikaty, o której mowa w ust. 2 nie stosuje siê.
§6
1. Ofertê sprzeda¿y lokalu mieszkalnego mo¿e do najemcy skierowaæ Burmistrz, przy czym oferta winna zawieraæ istotne warunki umowy sprzeda¿y tj. cenê sprzeda¿y, sposób i terminy p³atnoci, wysokoæ bonifikat.
2. Burmistrz jest zwi¹zany ofert¹ przez okres 90 dni od jej
dorêczenia najemcy.
§7

1. Sprzeda¿ lokali mieszkalnych na rzecz najemców nastêpuje w trybie bezprzetargowym.
2. Sprzeda¿ lokali mieszkalnych na rzecz innych osób ni¿
najemcy nastêpuje w drodze przetargu.

1. Z wnioskiem o zakup lokalu mieszkalnego w drodze
bezprzetargowej mo¿e wyst¹piæ najemca lokalu.
2. W terminie 14 dni od dorêczenia wniosku Burmistrz w
drodze zarz¹dzenia rozstrzyga o przeznaczeniu lokalu
do sprzeda¿y.
3. Najemca sk³adaj¹cy wniosek, o którym mowa w § 7
pkt 1 otrzymuje ofertê nabycia lokalu zawieraj¹c¹ warunki okrelone w § 5 pkt 1, w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 45 dni od z³o¿enia wniosku. O nierozpatrzeniu wniosku w w/w terminie nale¿y poinformowaæ wnioskodawcê i wskazaæ termin jego rozpatrzenia.
4. Na z³o¿on¹ ofertê najemca winien udzieliæ odpowiedzi
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od jej otrzymania.
5. Brak odpowiedzi uwa¿aæ siê bêdzie za rezygnacjê z
wykupu.

§3

§8

1. Wartoæ lokalu mieszkalnego wraz czêciami przynale¿nymi zostanie okrelona na podstawie operatu szacunkowego sporz¹dzonego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
2. W przypadku poniesienia przez najemcê udokumentowanych nak³adów, które mia³y wp³yw na wzrost wartoci lokalu, ich wartoæ odlicza siê od kwoty podanej
w operacie szacunkowym.
3. Nak³ady, o których mowa w ust. 2 mog¹ dotyczyæ wy³¹cznie wymiany pod³óg, instalacji, stolarki okiennej
i drzwiowej.

Op³aty zwi¹zane ze sprzeda¿¹ lokalu mieszkalnego
ponosi nabywca.

§1
Pierwszeñstwo nabywania lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Czersk zwanych dalej lokalami mieszkalnymi przys³uguje ich najemcom bez wzglêdu na datê i podstawê nawi¹zania stosunku najmu.
§2

§4
O przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do sprzeda¿y
decyduje Burmistrz w drodze zarz¹dzenia.
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady p³atnoci za sprzeda¿
najemcy lokalu mieszkalnego wraz z czêciami przynale¿nymi z uwzglêdnieniem § 3 ust. 2:

§9
Niedotrzymanie przez najemców terminów, o których
mowa w § 6 i § 7 powoduje, i¿ z³o¿ona oferta przestaje
wi¹zaæ strony a lokal mo¿e zostaæ przeznaczony do sprzeda¿y w drodze przetargu.
§ 10
Sprawy wszczête na podstawie wniosków z³o¿onych
do dnia 31 grudnia 2002 r. rozpatrywane bêd¹ na zasadach obowi¹zuj¹cych do dnia wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, o ile bêd¹ one korzystniejsze dla kupuj¹cych.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr XXI/207/2000 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 30 padziernika 2000 r. w sprawie zasad
nabywania lokali mieszkalnych oraz nieruchomoci gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Czersk.
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§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1170
POROZUMIENIE Nr 12/278/DEK
z dnia 4 kwietnia 2003 r.
(dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rz¹dowej objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury)
zawarte w Warszawie, pomiêdzy Ministrem Kultury Waldemarem D¹browskim zwanym dalej Ministrem, a Jednostk¹ Samorz¹du Terytorialnego: Miasto Gdañsk z siedzib¹ w 80-803 Gdañsk przy ul. Nowe Ogrody 8/12 reprezentowan¹ przez:
Prezydenta Miasta Gdañska  Paw³a Adamowicza
zwan¹ dalej Jednostk¹ Samorz¹du.
§1
1. Na podstawie niniejszego porozumienia Jednostka
Samorz¹du zobowi¹zuje siê do realizacji nastêpuj¹cego zadania:
V Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich Windowisko 2003 Wykonywanego przez instytucjê kultury Miejski Dom Kultury  IKA Winda, dla której jest organizatorem.
Szczegó³owy zakres rzeczowo-finansowy zawiera za³¹cznik nr 1 do porozumienia, sk³adaj¹cy siê z wniosku
finansowego oraz ca³kowitego kosztorysu zadania.
2. Minister owiadcza, ¿e na sfinansowanie realizacji zadania okrelonego w ust. 1 udziela Jednostce Samorz¹du na podstawie niniejszego porozumienia dotacji
w trybie § 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 9.05.2000 r. w sprawie okrelenia zakresu zadañ w dziedzinie kultury objêtych mecenatem pañstwa oraz szczegó³owych zasad i trybu
udzielania Jednostkom Samorz¹du Terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych, zwi¹zanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejêtych w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 463 ze zm.).
§2
Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê do zamieszczenia w materia³ach reklamowych (plakatach, programach,
katalogach, zaproszeniach, informacjach itp.) zapisu: Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury.
§3
Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê wykonaæ prace objête zadaniem, o którym mowa § 1 ust. 1, w terminie do dnia 15 grudnia 2003 r.

rej mowa w § 5 mo¿e byæ wydatkowana jedynie na cel
wskazany w § 1 ust. 1.
§5
1. Minister przeka¿e Jednostce Samorz¹du na realizacjê
zadania dotacjê celow¹ (zwan¹ dalej dotacj¹) w wysokoci z³ 5000,00 (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych) z przeznaczeniem na: Nagrody 5.000 z³.
2. rodki, których mowa ust. 1 p³atne bêd¹ z rozdzia³u
92109 § 2020 w terminie do dnia 15.09.2003 r., na konto bankowe: nr 11601058-42555000-929 w banku BIG
Bank, III O. w Gdañsku.
§6
1. Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê do:
a) nadzoru nad przebiegiem realizacji zadania oraz sposobem wydatkowania przyznanych rodków finansowych,
b) przeprowadzenia kontroli w instytucji kultury realizuj¹cej zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
c) niezw³ocznego zawiadomienia Ministra o stwierdzonych nieprawid³owociach,
d) podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu wyjanienie przyczyn wyst¹pienia nieprawid³owoci, oraz
dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci,
e) przekazania w terminie 7 dni  na ¿yczenie Ministra
 informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia.
2. Je¿eli instytucja kultury realizuj¹ca zadanie, o którym
mowa w § 1 ust. 1 nie usunie nieprawid³owoci na ¿¹danie Jednostki Samorz¹du, Jednostka Samorz¹du
za¿¹da zwrotu przekazanej dotacji.
3. rodki finansowe zwrócone do Jednostki Samorz¹du
lub nie przekazane na podstawie ust. 2 niniejszego § podlegaj¹ zwrotowi na rzecz Ministra.
§7
1. Jednostka Samorz¹du jest obowi¹zana do przed³o¿enia Ministrowi sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z przeprowadzonej kontroli. Sprawozdania powinny byæ przed³o¿one do dnia 15 grudnia 2003 r.
§8
1. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawieraæ w
szczególnoci nastêpuj¹ce informacje: termin i miejsce zadania, iloæ uczestników i wykonawców (krajowych i zagranicznych), listê wspó³organizatorów zadania, opis przebiegu zadania wraz z wnioskami odnonie osi¹gniêcia zamierzonych celów, dokumentacjê
przebiegu zadania (tj. foldery, recenzje, zdjêcia itp.)
2. Sprawozdanie finansowe powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: przeznaczenie dotacji, rozliczenie wp³ywów i poniesionych kosztów ca³ego zadania, wyszczególnienie wysokoci i róde³ finansowania oraz zestawienie przekazanych dotacji wed³ug instytucji kultury.
Sprawozdanie wype³nione przez MK w czêci dotycz¹cej planowanej dotacji stanowi za³¹cznik Nr 2* do niniejszego porozumienia. Na etapie rozliczania dotacji
nale¿y uzupe³niæ kolumny dotycz¹ce wykonania.

§4
Strony porozumienia zgodnie ustalaj¹, ¿e kwota o któ-

*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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§9

§2

1. rodki finansowe uzyskane na podstawie niniejszego
porozumienia podlegaj¹ zwrotowi w czêci, w jakiej
zadanie nie zosta³o wykonane. Zwrotowi podlega równie¿ niewykorzystana kwota dotacji.
2. Jednostka Samorz¹du o przekazaniu rodków finansowych zgodnie z niniejszym paragrafem powiadomi
Ministra na pimie oraz przele kserokopiê przelewu
powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 10
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszenia niniejszego porozumienia, a w szczególnoci nieterminowego
wykonania porozumienia lub nienale¿ytego jego wykonania, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego
zadania, wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okrelone
w porozumieniu.
§ 11
Wszelkie dodatkowe, uzasadnione zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania bêd¹ce przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym zakresu finansowego, wymagaj¹ sporz¹dzenia pisemnego aneksu
i zgody obu stron pod rygorem niewa¿noci.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje siê przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 13
Porozumienia spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.
Minister
Minister Kultury
W. D¹browski

Jednostka Samorz¹du Terytorialnego
Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz
Skarbnik Miasta Gdañska
W. Pietrzak
Dyrektor
Biura Prezydenta Miasta
R. Bongowski

1171
UCHWA£A Nr IVk/VII/84/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia Sprawozdania Prezydenta Miasta
z wykonania bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa za 2002
rok.
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 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558
i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Miasta po rozpatrzeniu przyjmuje Sprawozdanie
Prezydenta Miasta z wykonania bud¿etu Gminy Miasta
Wejherowa za rok 2002 stanowi¹ce za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

1172
UCHWA£A Nr IVk/VII/90/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2001 r. Nr 71 poz. 733 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Kwoty czynszu oblicza siê przez pomno¿enie stawki
podstawowej przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu okrelon¹ w m2 oraz zwiêkszenie lub zmniejszenie ustalonego czynszu o wskaniki okrelone w § 2.
2. Stawkê podstawow¹ czynszu ustala Prezydent Miasta
Wejherowa na podstawie przepisu art. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733) po przedstawieniu opinii przez Komisjê Mieszkaniow¹ Rady Miasta Wejherowa.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki zwiêkszaj¹ce stawki
czynszowe:
a) dla lokali po³o¿onych na I piêtrze w budynkach dwupiêtrowych i dla lokali po³o¿onych na I i II piêtrze w
budynkach posiadaj¹cych minimum trzy piêtra oraz
dla lokali po³o¿onych na wy¿szych kondygnacjach
w budynkach wyposa¿onych w windê: 5%,
b) dla lokali wyposa¿onych w gaz sieciowy: 10%,
c) dla lokali posiadaj¹cych instalacjê centralnego ogrzewania (miejsk¹ lub lokaln¹ dotycz¹c¹ ca³ego budynku): 20%,
d) dla lokali posiadaj¹cych instalacjê ciep³ej wody dostarczanej centralnie: 10%,
e) dla lokali po³o¿onych w ma³ych domach mieszkalnych (do czterech mieszkañ): 10%,
f) dla lokali po³o¿onych w budynkach przy ulicach: Sobieskiego (od pl. J. Wejhera do Harcerskiej), 12 Marca (od pl. J. Wejhera do Wniebowst¹pienia), Puckiej, Placu Jakuba Wejhera, Klasztornej, w. Jacka,
3 Maja (od Sobieskiego do 1 Maja), Dworcowej, Kopernika, D¹browskiego, Hallera, Mickiewicza  (z wyj¹tkiem lokali po³o¿onych w oficynach nie przylegaj¹cych bezporednio do wy¿ej wymienionych ulic):
20%,
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g) dla lokali po³o¿onych w budynkach przy ulicach:
10 Lutego, Sienkiewicza, w. Jana, Rzenicka, Judyckiego: 10%,
h) dla lokali w budynkach wyposa¿onych w instalacjê
domofonow¹: 2%,
i) dla lokali wyposa¿onych przez Gminê Miasta Wejherowo w wodomierze: 2%  od jednej sztuki (maksymalnie za 2 sztuki w lokalu),
j) dla lokali w budynkach, w których pocz¹wszy od
roku 2000 do koñca roku poprzedzaj¹cego rok, w
którym dokonuje siê ustalenia lub zmiany wysokoci czynszu wykonano prace remontowo  modernizacyjne w czêciach wspólnych budynku. Wysokoæ wskanika oblicza siê wed³ug wzoru:
Zw = KB/WB
gdzie: ZW  wskanik zwy¿ki dla danego budynku
(w%)
KB  koszt robót remontowo  modernizacyjnych wykonanych pocz¹wszy od roku 2000 do koñca roku
poprzedzaj¹cego rok, w którym dokonuje siê ustalenia lub zmiany wysokoci czynszu,
WB  wartoæ odtworzeniowa budynku wg stanu na
31.12. roku poprzedzaj¹cego rok, w którym dokonuje siê ustalenia lub zmiany wysokoci czynszu.
k) dla lokali w których pocz¹wszy od roku 2000 do
koñca roku poprzedzaj¹cego rok, w którym dokonuje siê ustalenia lub zmiany wysokoci czynszu wykonano prace remontowo  modernizacyjne, finansowane przez Gminê Miasta Wejherowo. Wysokoæ
wskanika oblicza siê wed³ug wzoru:
Zw = KB/WB
gdzie: ZW  wskanik zwy¿ki dla danego lokalu (w%)
KB  koszt robót remontowo  modernizacyjnych wykonanych pocz¹wszy od roku 2000 do koñca roku
poprzedzaj¹cego rok, w którym dokonuje siê ustalenia lub zmiany wysokoci czynszu,
WB  wartoæ odtworzeniowa lokalu wg stanu na
31.12. roku poprzedzaj¹cego rok, w którym dokonuje siê ustalenia lub zmiany wysokoci czynszu.
2. Wskaniki, o których mowa w ust. 1, pkt j, k, mog¹ byæ
wprowadzone wówczas, gdy wskanik zwy¿ki dla danego lokalu osi¹gnie wartoæ minimum 2%. £¹czna
maksymalna wysokoæ tych wskaników nie mo¿e
przekraczaæ 10%.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki zmniejszaj¹ce stawki
czynszowe:
a) dla lokali posiadaj¹cych dostêp do wody w budynku, lecz poza tym lokalem: 10%
b) dla lokali po³o¿onych na strychach, w suterenach,
w oficynach: 10%
c) dla lokali po³o¿onych na parterze 4%
d) dla lokali posiadaj¹cych wspólne urz¹dzenia sanitarne (WC, ³azienka): 5%
e) dla lokali posiadaj¹cych ciemne kuchnie : 5%
f) dla lokali posiadaj¹cych ciemne pokoje : 10%
g) dla lokali zagrzybionych lub wilgotnych (do czasu
poprawy stanu technicznego lokalu): 10%
h) dla budynków w z³ym stanie technicznym wskanik
okrela zarz¹dca po uzyskaniu zgody Prezydenta
Miasta Wejherowa, w granicach od 10% do 30%.
Wskanik ustala siê w jednakowej wysokoci dla
wszystkich lokali w budynku.
4. Dla lokali w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
ze wzglêdu na z³y stan techniczny  stawkê czynszu

ustala siê na poziomie stawki czynszu za lokal socjalny.
5. Dopuszcza siê ³¹czne stosowanie obni¿ek i podwy¿ek
okrelonych w ust. 1, 2 i 3  lecz ³¹czna stawka czynszu nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 40% stawki podstawowej.
6. Zmiana stanu technicznego i standardu lokalu w zakresie czynników maj¹cych wp³yw na zmniejszenie lub
zwiêkszenie stawki czynszu, dokonana przez najemcê
na jego koszt, nie ma wp³ywu na wysokoæ stawki czynszu.
7. W razie zaistnienia w¹tpliwoci co do stosowania przepisów niniejszej uchwa³y  rozstrzyga Kierownik Wydzia³u Gospodarki Nieruchomociami i Urbanistyki
Urzêdu Miejskiego w Wejherowie.
§3
Zmiany stawek czynszu mog¹ byæ dokonywane dwa
razy w roku w terminach:
 od 1 maja  z tytu³u wykonanych robót remontowo
 modernizacyjnych (§ 2, ust. 1, pkt j,k, niniejszej
uchwa³y),
 od 1 listopada  z tytu³u zmiany stawki podstawowej (§ 1, pkt 2 niniejszej uchwa³y).
§4
Do ustalenia i naliczenia czynszu i innych op³at za lokale mieszkalne zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w niniejszej uchwale zobowi¹zani s¹ zarz¹dcy nieruchomoci administruj¹cy mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Wejherowa.
§5
Traci moc uchwa³a Nr IIIk/VI/82/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie metody ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§7
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wejherowie, a ponadto podlega
publikacji w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

1173
ZARZ¥DZENIE Nr 41/2003
Starosty Powiatu Gdañskiego
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej prowadzonych przcz Powiat Gdañski.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada

 3193 

Poz. 1173, 1174

1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106,poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,
poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89;
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154,
poz. 1792)  na wniosek Dyrektora domu pomocy spo³ecznej prowadzonego przez Powiat Gdañski zarz¹dzam
co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
domach pomocy spo³ecznej prowadzonych przez Powiat
Gdañski w 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Zaskoczynie 1859,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
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 Uchwa³¹ Nr XII/140/01 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 30
sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pszczó³ki,
 Uchwa³¹ Nr XIV/174/01 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 6
grudnia 2001 r w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XII/140/
01 Rady Gminy Pszczó³ki w sprawie zmiany Statutu
Gminy Pszczó³ki,
 Uchwa³¹ Nr XVII/212/02 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Pszczó³ki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
A. Dombrowski

1174
UCHWA£A Nr V/56/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 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, ze
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/56/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT GMINY PSZCZÓ£KI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

Treæ Statutu Gminy Pszczó³ki stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Statut okrela:
1) ustrój Gminy Pszczó³ki,
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
Pszczó³ki, komisji Rady Gminy Pszczó³ki i Wójta Gminy
Pszczó³ki,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Pszczó³ki,
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Pszczó³ki oraz korzystania z nich.

§3

§2

Traci moc Uchwa³a Nr XVI/96/96 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Pszczó³ki zmieniona uchwa³ami:
 Uchwa³¹ Nr XXVII/164/97 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XVI/96/96 z dnia 16 lutego 1996 r. dotycz¹cej uchwalenia Statutu Gminy Pszczó³ki,
 Uchwa³¹ Nr III/8/98 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia
11 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Pszczó³ki,
 Uchwa³¹ Nr IV/18/98 Rady Gminy w Pszczó³kach z
dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Pszczó³ki,
 Uchwa³¹ Nr XVIII/140/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z
dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Pszczó³ki,
 Uchwa³¹ Nr III/10/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
2 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie
Gminy Pszczó³ki,

Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pszczó³ki,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Pszczó³ki,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Pszczó³ki,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Pszczó³ki,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Pszczó³ki,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Pszczó³ki.
7) Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Pszczó³ki.

§1
Uchwala siê Statut Gminy Pszczó³ki.
§2

Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1174

 3194 

du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terenie.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹ osób zamieszka³ych na jej terenie.
3. Podstawowym obowi¹zkiem Gminy jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkañców.
4. Ka¿dy cz³onek wspólnoty ma okrelone prawa i obowi¹zki.
§4
1. Gmina ma osobowoæ prawn¹.
2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Gmina mo¿e pozywaæ
i byæ pozywana.
3. Gmina jest w³acicielem mienia komunalnego.
4. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
§5
1. Siedzib¹ organów gminy jest budynek Urzêdu Gminy
w Pszczó³kach przy ul. Pomorskiej 18.
2. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Gdañskim w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 49,84 km2.
3. Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
4. Gmina posiada herb i flagê. Herbem Gminy s¹ trzy
widziane z góry pszczo³y koloru ¿ó³tego na tle koloru
zielonego. Barwy gminy okrela jej flaga koloru:
a) na p³acie prostok¹tnym ¿ó³tym z dwoma pionowymi pasami zielonymi na obu skrajach  herb gminy
jw. umieszczony centralnie;
b) proporcje flagi 5:8;
c) pasy boczne szerokoci 1/5 p³ata ka¿dy.
5. Gminê tworz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite,Pszczó³ki, Rêbielcz, Ró¿yny,
Skowarcz, Ulkowy i ¯elis³awki, w których utworzone
s¹ jednostki pomocnicze  so³ectwa.
§6
Jednostkami organizacyjnymi Gminy s¹:
1) Urz¹d Gminy w Pszczó³kach,
2) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Pszczó³kach,
3) Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdañskiej
w Pszczó³kach ze szko³¹ filialn¹ w Kolniku,
4) Publiczne Gimnazjum w Pszczó³kach,
5) Szko³a Podstawowa w Skowarczu,
6) Szko³a Podstawowa w Ró¿ynach,
7) Szko³a Podstawowa w ¯elis³awkach,
8) Przedszkole w Pszczó³kach.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy (so³ectwa)
§7
1. W Gminie dzia³aj¹ so³ectwa w miejscowociach jak w
§ 5 ust. 5 Statutu.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz wiêzi
spo³eczne.
3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 2.
4. Statut so³ectwa przyjêty na zebraniu wiejskim przedk³adany jest niezw³ocznie Radzie do uchwalenia.
§8
Uchwa³y, o których mowa w § 7 ust. 2 powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. So³ectwo samodzielnie zarz¹dza powierzonym mu
mieniem komunalnym, bez mo¿liwoci jego zbywania
i wydzier¿awiania.
2. W wyniku zarz¹dzania powierzonym mieniem So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody.
3. O przeznaczeniu dochodów decyduje zebranie wiejskie w formie uchwa³y.
4. Wszystkie uzyskane przez So³ectwo dochody winny
byæ odprowadzane na rachunek bud¿etu Gminy, a
uchwa³y zebrania wiejskiego o ich przeznaczeniu przekazywane do Urzêdu Gminy.
5. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Gospodarka
finansowa prowadzona jest tylko w ramach bud¿etu
Gminy, gdzie kumulowane s¹ wszystkie dochody i sk¹d
finansowane s¹ wszystkie wydatki.
6. Obs³ugê finansowo- ksiêgow¹ So³ectwa sprawuje
Urz¹d Gminy.
§ 10
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectw sprawuje
Rada oraz Wójt.
2. Wójt lub upowa¿niona przez niego osoba ma prawo
wgl¹du do dokumentów so³ectw, wstêpu do nale¿¹cych do nich pomieszczeñ i budynków oraz ¿¹dania
wyjanieñ.
3. Wójt obowi¹zany jest czuwaæ aby maj¹tek i dobro so³ectw nie by³y nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz
aby dochody i wiadczenia pobierane na ich rzecz by³y
wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu z prawem g³osu doradczego.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
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§ 13

1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz
przez Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt i Komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 14
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy,
3) Komisja Owiaty, Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Kultury
i Sportu,
4) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Pierwsz¹ sesjê nowej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy
poprzedniej kadencji. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 16
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
4) podpisuje uchwa³y rady,
5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu,
6) korzysta z porad radcy prawnego Urzêdu Gminy.
§ 17
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cych
Rady przed up³ywem kadencji Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹c¹ funkcjê.
§ 18
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
§ 19
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.
§ 20
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku w Kancelarii Rady.
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Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 21

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. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³; terminy sesji ustala Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji
§ 22
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) przygotowanie materia³ów, w tym projektów uchwa³,
najpóniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
sesji.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia -Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych w terminach jak w
ust. 2 pkt 3.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ustêpie 2 pkt 3 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 i miejscu obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 23
1. Przed sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym niebêd¹cy radnymi so³tysi, Wójt, Zastêpca Wójta i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 24
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 25
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 26
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
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§ 27

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; przerwa w obradach nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 14 dni.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad, 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.
§ 28
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.
§ 29
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 30
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (Nr) sesjê
Rady Gminy Pszczó³ki.
2. Je¿eli na podstawie listy obecnoci Przewodnicz¹cy
stwierdzi brak quorum, nie otwiera obrad i wyznacza
kolejny termin sesji.
§ 31
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 32
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesjami,
2) sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie miêdzy
sesjami, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych i so³tysów,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 33
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 32 pkt 2 sk³ada Wójt
lub jego Zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 34
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
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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. W uzasadnionych przypadkach odpowied na interpelacje mo¿e byæ udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego
sk³adaj¹cego interpelacjê.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie uzupe³nienia odpowiedzi w ci¹gu 7 dni.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach na najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku
obrad.
§ 35
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. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie niebêd¹cej radnym.
§ 37
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad tym, aby wypowiedzi radnych by³y rzeczowe i krótkie, a tak¿e aby dyskusja mia³a charakter merytoryczny.
3. Je¿eli temat wyst¹pienia albo zachowanie radnego w
sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 38
Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
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do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz niewyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.

uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza protokó³ sesji.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrany na tamê.

§ 39

§ 46

1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
3) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) zarz¹dzenia przerwy,
6) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
7) przeliczenia g³osów,
8) przestrzegania regulaminu obrad.

1. Protokó³ sesji musi odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
7) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

§ 40
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Nieobecnoæ osoby zainteresowanej na sesji nie
wstrzymuje rozpatrywania sprawy przez Radê.
§ 41
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 projekcie uchwa³y.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Od rozpoczêcia 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.
§ 42
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam (Nr)
sesjê Rady Gminy Pszczó³ki.
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.
§ 43
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej w ka¿dym
czasie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek pisarskich.

§ 47
1. W przerwie miêdzy obradami lecz nie póniej ni¿ do
dnia najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub
uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i ewentualnym przes³uchaniu tamy
z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym
mowa w ust. 2.
4. Porz¹dek obrad i protokó³ obrad sesji zatwierdza siê
przy braku sprzeciwu.
5. Protokó³ ostatniej sesji danej kadencji zatwierdza Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
§ 48
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, projekty uchwa³,
usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia
i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okrelonych dzia³añ, wynikaj¹cych z tych dokumentów.
3. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

§ 44

3. Uchwa³y

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

§ 45
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w

1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni, komisje,
kluby oraz Wójt.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
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4) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y.
4. Projekty uchwa³ powinny byæ opiniowane co do ich
zgodnoci z prawem przez radcê prawnego Urzêdu
Gminy.
§ 50
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 51
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i dwie ostatnie cyfry roku podjêcia uchwa³y.
4. Procedura g³osowania
§ 52
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 53
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. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 54
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ 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. Wydanych 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.
§ 55
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 o zgodê na kandydowanie 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.
§ 56
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
którym mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 57
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.
§ 58
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ 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.
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3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1
wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

2. Komisje przedstawiaj¹ Radzie wyniki swojej pracy w
formie opinii, informacji lub wniosku. Wniosek powinien byæ tak sformu³owany, aby móg³ staæ siê przedmiotem g³osowania podczas sesji.
3. Opinie i wnioski komisji przyjmowane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu komisji.
4. W przypadku równowagi g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

5. Komisje Rady

§ 64

§ 59
1. Rada w drodze uchwa³y powo³uje komisje sta³e i dorane.
2. Komisjami sta³ymi Rady s¹ Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy oraz Komisja Owiaty, Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Kultury i Sportu.
3. Cz³onkami Komisji Rewizyjnej s¹ radni, w tym przedstawiciele klubów, z wy³¹czeniem Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
4. Cz³onkami pozosta³ych komisji sta³ych s¹ radni z wy³¹czeniem Przewodnicz¹cego Rady.
5. Komisje dorane powo³ywane s¹ do wykonania okrelonego zadania. Komisja dorana koñczy swoj¹ dzia³alnoæ po wykonaniu zadania, do którego zosta³a powo³ana. W trakcie dzia³ania obowi¹zuj¹ w stosunku do
niej takie same zasady, jak do komisji sta³ych.
6. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
7. Sk³ad Komisji nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ 3 radnych.
§ 60
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie. Rada mo¿e nakazaæ komisjom
dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
3. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
wiernie odzwierciedla przebieg posiedzenia i zawiera
w szczególnoci:
1) datê posiedzenia,
2) porz¹dek obrad,
3) g³osy w dyskusji,
4) treæ przeg³osowanych opinii i wniosków,
5) wyniki g³osowañ,
6) podpis protokolanta i Przewodnicz¹cego Komisji.
4. Lista obecnoci stanowi za³¹cznik do protoko³u.
§ 61
1. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
2. Komisje formu³uj¹ opinie oraz wnioski.
3. Na podstawie upowa¿nienia Rady Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê Komisji mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 62
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
jego zastêpca, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 63
1. Komisje Rady wykonuj¹ czynnoci opiniodawcze, analityczne i kontrolne.

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 powo³anych przez Radê
§ 65
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy obejmuje swoim dzia³aniem zakres spraw dotycz¹cych w szczególnoci:
1) budownictwa komunalnego i gospodarki lokalowej,
2) zagospodarowania przestrzennego,
3) rolnictwa,
4) gospodarki gruntami, dróg i komunikacji,
5) dzia³alnoci gospodarczej,
6) gospodarki wodnej i ochrony rodowiska,
7) inwestycji.
8) promocji Gminy.
§ 66
Komisja Owiaty, Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Kultury
i Sportu obejmuje swoim dzia³aniem w szczególnoci
sprawy:
1) szkó³ i placówek owiatowych,
2) ochrony zdrowia,
3) pomocy spo³ecznej,
4) kultury,
5) kultury fizycznej i turystyki,
6) promocji Gminy,
7) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
6. Radni
§ 67
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 68
Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
§ 69
Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
§ 70
Radni i so³tysi maj¹ prawo do diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowej w wysokoci ustalanej odrêbn¹
uchwa³¹, a Przewodnicz¹cy Rady do pobierania rycza³tu
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1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

nie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 71

§ 78

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób, w tym Przewodnicz¹cego i jego Zastêpcy.
2. Przewodnicz¹cego i cz³onków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 74.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem, a w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych
oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.

w wysokoci ustalanej odrêbn¹ uchwa³¹ przez okres do
zwo³ania I sesji kolejnej kadencji.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 72
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje Zastêpca.
§ 73
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie bior¹ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli dotyczy ono ich interesu prawnego.

3. Tryb kontroli

2. Zasady kontroli

§ 79

§ 74

1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których
mowa w ust. 4.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 75
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radê.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§ 76
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 77
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a tak¿e przerwa-

§ 80
W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia wyst¹pienia nieprawid³owoci kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
§ 81
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
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4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 82
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 83
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych
ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 84
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on obowi¹zany do z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 85
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 86
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, który w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt.
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5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 87
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na dany rok w pierwszym kwartale ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci na pierwszej sesji nowego
roku kalendarzowego.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 89
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych niebêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³.
§ 90
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 91
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 92
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
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dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 93
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do Rady z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez uprawnione podmioty.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 94
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
2. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.
§ 95
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady. Przewodnicz¹cy podaje ten
fakt do wiadomoci Rady na najbli¿szej sesji i od tego
momentu klub dzia³a prawomocnie.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 96
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 97
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§ 98
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 99
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady,
a tak¿e inicjatywa uchwa³odawcza.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§ 100
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII
Wójt
§ 101
Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektu bud¿etu i przedk³adanie
Radzie sprawozdania z jego wykonania.
2) przygotowywanie projektów uchwa³, prezentowanie
ich na sesji, a tak¿e okrelanie sposobu ich wykonania.
3) gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie
zwyk³ego zarz¹du.
Przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ w szczególnoci:
a) zawieranie umów najmu, dzier¿awy na okres do
trzech lat,
b) zawieranie umów na dostawy i us³ugi w trybie okrelonym przepisami prawa,
c) zawieranie innych umów niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania Gminy do wysokoci okrelonej przez Radê Gminy w uchwale bud¿etowej lub
innymi uchwa³ami,
d) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i udzielanie im pe³nomocnictw,
e) prowadzenie spraw So³ectw.
4) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej,
5) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Gminy poprzez wydawanie zarz¹dzeñ, decyzji administracyjnych i poleceñ,
6) sprawowanie zwierzchnictwa s³u¿bowego nad pracownikami samorz¹dowymi,
7) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz.
Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Organów Gminy
§ 102
Obywatelom udostêpnia siê w szczególnoci nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y sesji,
2) protoko³y posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
4) rejestr uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Wójta,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
§ 103
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Kancelarii Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy, w wyznaczonych godzinach w dniach pracy Urzêdu.
§ 104
1. Z dokumentów wymienionych w § 102 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pra-
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cownika Urzêdu Gminy na zasadach okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 105
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek i odbitek kserograficznych
dokumentów okrelonych w § 102.
2. Notatka do uwierzytelnienia musi posiadaæ cechy odpisu dokumentu.

1175
POROZUMIENIE
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Miasta Redy
zawarte w dniu 28 kwietnia 2003 r.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwa³y Rady Powiatu Wejherowskiego Nr II/VII/80/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹ Miasta Reda dotycz¹cego przejêcia przez Gminê spraw zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U.
Nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zm.), ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r., Nr 133
poz. 872 ze zm.) oraz uchwa³y Rady Miasta Reda Nr VIII/
76/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zawarcia
porozumienia pomiêdzy Powiatem Wejherowskim a
Gmin¹ Miasta Reda dotycz¹cego utrzymania dróg powiatowych.
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
1. Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2. Marka Panka  Cz³onka Zarz¹du
oraz Gmina Miasta Reda reprezentowana przez:
Stanis³awa Wickiego  Burmistrza Miasta Reda
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego dzia³aj¹c jako zarz¹dca
dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Redy dzia³aj¹c jako zarz¹dca dróg gminnych przejmuje, prowadzenie ni¿ej wymienionych spraw dotycz¹cych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Redy, a
wynikaj¹cych:
1) z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.):
1) opracowywanie i zg³aszanie Zarz¹dowi Powiatu propozycji do planów rozwoju sieci dróg powiatowych
na terenie miasta (art. 20 pkt 1),
2) opracowywanie i przekazywanie Zarz¹dowi Powiatu do zatwierdzenia projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów mostowych (art. 20 pkt 2),
3) pe³nienie funkcji inwestora w zwi¹zku z budow¹, rozbudow¹, modernizacj¹ i remontami dróg powiatowych (art. 20 pkt 3),
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4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drogami powiatowymi (art. 20 pkt 4),
5) realizacja zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu (art. 20
pkt 5),
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na
rzecz obronnoci kraju (art. 20 pkt 6),
7) koordynacja robót w pasie drogowym dróg powiatowych (art. 20 pkt 7),
8) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego,
na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych
wielkoci okrelone w odrêbnych przepisach oraz
pobieranie op³at i kar pieniê¿nych i gromadzenie
ich na koncie rodków specjalnych z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie
miasta z zastrze¿eniem postanowieñ art. 40 a ustawy (art. 20 pkt 8),
9) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i drogowych obiektów mostowych (art. 20 pkt 9),
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
powiatowych i obiektów mostowych (art. 20
pkt 10),
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych na drogach powiatowych (art. 20 pkt 11),
12) przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników (art. 20 pkt 12),
13) przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom
rodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym
w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg powiatowych (art. 20 pkt 13),
14) wprowadzanie ograniczeñ b¹d zamykanie dróg
powiatowych i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wystêpuje bezporednie zagro¿enie bezpieczeñstwa
osób lub mienia (art. 20 pkt 14),
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach powiatowych (art. 20 pkt 15),
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym(art. 20 pkt 16) zgodnie z zasadami okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z
1986 r., Nr 6 poz. 33 ze zm.)
2. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46
poz. 543 ze zm.) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomociami pozostaj¹cymi w zarz¹dzie organu zarz¹dzaj¹cego drog¹.
3. Z ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.): prowadzenie gospodarki gruntami wchodz¹cymi w sk³ad
pasa drogowego stanowi¹cymi w³asnoæ Skarbu Pañstwa, a tak¿e gruntami zajêtymi pod drogi publiczne,
bêd¹cymi we w³adaniu Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego, a nie stanowi¹cymi ich w³asnoci.
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4. Opracowanie w uzgodnieniu z Zarz¹dem Powiatu planów wykorzystania gruntów przyleg³ych nie wchodz¹cych w sk³ad pasa drogowego, a stanowi¹cych w³asnoæ powiatu.
5. Z Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r., Nr 6,
poz. 33, ze zm.)
1) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót w
pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu u¿ytecznoci (§ 7 ust. 1),
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych
odcinków pasa drogowego (§ 7 ust. 2),
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym, uzgadnianie projektów
i wydawanie opinii w zakresie wynikaj¹cym z obowi¹zuj¹cych przepisów.
§2
Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania,
kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw
wymienionych w § 1 porozumienia wg kryteriów legalnoci, celowoci i gospodarnoci.
§3
Burmistrz Miasta Redy mo¿e powierzyæ innemu podmiotowi prowadzenie spraw wym. w § 1 jedynie po uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu.
§4
Zarz¹d Powiatu w projekcie bud¿etu uwzglêdnia corocznie rodki finansowe na pokrycie prowadzenia spraw
okrelonych w § 1.
§5
1. Na prowadzenie spraw okrelonych § 1 porozumienia
Zarz¹d Powiatu przekazuje stronie przejmuj¹cej, w miesiêcznych ratach, rodki finansowe w postaci dotacji
celowej, zgodnie z zasadami okrelonymi w za³¹czniku* do niniejszego porozumienia.
2. O wysokoci dotacji, o której mowa w pkt 1, Zarz¹d
Powiatu zawiadamia Burmistrza Redy ka¿dego roku,
niezw³ocznie po uchwaleniu bud¿etu powiatu.
§6
Op³aty i kary, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 8 porozumienia, gromadzone na koncie rodków specjalnych
pozostaj¹ w dyspozycji Burmistrza Miasta.
§7
Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Redy zawiera za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
§8
1. Porozumienie niniejsze strony zawieraj¹ na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e je rozwi¹zaæ za trzymiesiêcznym
okresem wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
dla swej wa¿noci formy pisemnej.

*) Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.
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§9

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§ 10
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2003 r.
Zarz¹d Powiatu
Wejherowskiego
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

Burmistrz Miasta Redy
Burmistrz
S. Wicki

1176
POROZUMIENIE
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Miasta Wejherowa
zawarte w dniu 28 kwietnia 2003 r.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwa³y Rady Powiatu Wejherowskiego Nr II/VII/78/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹ Miasta Wejherowa dotycz¹cego przejêcia przez Gminê spraw zwi¹zanych
z utrzymaniem dróg powiatowych, art. 8 ust. 2a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U.
Nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zm.), ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r., Nr 133
poz. 872 ze zm.) oraz uchwa³y Rady Miasta Wejherowa
Nr IVk/VII/93/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie
podpisania porozumienia z powiatem wejherowskim dotycz¹cego przejêcia przez Gminê Miasta Wejherowo
spraw zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych w
granicach miasta Wejherowa.
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
1. Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2. Marka Panka  Cz³onka Zarz¹du
oraz Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez:
Krzysztofa Hildebrandta  Prezydenta Miasta Wejherowa, zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego dzia³aj¹c jako zarz¹dca
dróg powiatowych przekazuje, a Prezydent Wejherowa
dzia³aj¹c jako zarz¹dca dróg gminnych przejmuje, prowadzenie ni¿ej wymienionych spraw dotycz¹cych dróg
powiatowych w granicach administracyjnych miasta
Wejherowa, a wynikaj¹cych:
1. z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.):
1) opracowywanie i zg³aszanie Zarz¹dowi Powiatu propozycji do planów rozwoju sieci dróg powiatowych
na terenie miasta (art. 20 pkt 1),
2) opracowywanie i przekazywanie Zarz¹dowi Powia-

Poz. 1176

 3205 

tu do zatwierdzenia projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów mostowych (art. 20 pkt 2),
3) pe³nienie funkcji inwestora w zwi¹zku z budow¹,
rozbudow¹, modernizacj¹ i remontami dróg powiatowych (art. 20 pkt 3),
4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drogami powiatowymi (art. 20 pkt 4),
5) realizacja zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu (art. 20
pkt 5),
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na
rzecz obronnoci kraju (art. 20 pkt 6),
7) koordynacja robót w pasie drogowym dróg powiatowych (art. 20 pkt 7),
8) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego,
na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych
wielkoci okrelone w odrêbnych przepisach oraz
pobieranie op³at i kar pieniê¿nych i gromadzenie
ich na koncie rodków specjalnych z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie
miasta z zastrze¿eniem postanowieñ art. 40 a ustawy (art. 20 pkt 8),
9) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i drogowych obiektów mostowych (art. 20 pkt 9),
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
powiatowych i obiektów mostowych (art. 20
pkt 10),
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych na drogach powiatowych (art. 20 pkt 11),
12) przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników (art. 20 pkt 12),
13) przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom
rodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym
w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg powiatowych (art. 20 pkt 13),
14) wprowadzanie ograniczeñ b¹d zamykanie dróg
powiatowych i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wystêpuje bezporednie zagro¿enie bezpieczeñstwa
osób lub mienia (art. 20 pkt 14),
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach powiatowych (art. 20 pkt 15),
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym(art. 20 pkt 16) zgodnie z zasadami okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z
1986 r., Nr 6 poz. 33 ze zm.)
2. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze
zm.) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomociami pozostaj¹cymi w zarz¹dzie organu zarz¹dzaj¹cego drog¹.
3. Z ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.): prowadzenie gospodarki gruntami wchodz¹cymi w sk³ad pasa
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drogowego stanowi¹cymi w³asnoæ Skarbu Pañstwa,
a tak¿e gruntami zajêtymi pod drogi publiczne, bêd¹cymi we w³adaniu Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego, a nie stanowi¹cymi ich w³asnoci.
4. Opracowanie w uzgodnieniu z Zarz¹dem Powiatu planów wykorzystania gruntów przyleg³ych nie wchodz¹cych w sk³ad pasa drogowego, a stanowi¹cych w³asnoæ powiatu.
5. Z Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r., Nr 6,
poz. 33, ze zm.)
1) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót w
pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu u¿ytecznoci (§ 7 ust. 1),
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych
odcinków pasa drogowego (§ 7 ust. 2),
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym, uzgadnianie projektów
i wydawanie opinii w zakresie wynikaj¹cym z obowi¹zuj¹cych przepisów.
§2
Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania,
kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw
wymienionych w § 1 porozumienia wg kryteriów legalnoci, celowoci i gospodarnoci.
§3
Prezydent Miasta Wejherowa mo¿e powierzyæ innemu
podmiotowi prowadzenie spraw wym. w § 1 jedynie po
uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu.
§4
Zarz¹d Powiatu w projekcie bud¿etu uwzglêdnia corocznie rodki finansowe na pokrycie prowadzenia spraw
okrelonych w § 1.
§5
1. Na prowadzenie spraw okrelonych § 1 porozumienia
Zarz¹d Powiatu przekazuje stronie przejmuj¹cej, w miesiêcznych ratach, rodki finansowe w postaci dotacji
celowej, zgodnie z zasadami okrelonymi w za³¹czniku* do niniejszego porozumienia.
2. O wysokoci dotacji, o której mowa w pkt 1, Zarz¹d
Powiatu zawiadamia Prezydenta Wejherowa ka¿dego
roku, niezw³ocznie po uchwaleniu bud¿etu powiatu.
§6
Op³aty i kary, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 8 porozumienia, gromadzone na koncie rodków specjalnych
pozostaj¹ w dyspozycji Prezydenta Miasta.
§7
Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wejherowa zawiera za³¹cznik do niniejszego
porozumienia.
§8
1. Porozumienie niniejsze strony zawieraj¹ na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e je rozwi¹zaæ za trzymiesiêcznym
okresem wypowiedzenia.
*) Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.
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3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
dla swej wa¿noci formy pisemnej.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§ 10
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2003 r.
Zarz¹d Powiatu
Wejherowskiego
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek
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Prezydent Miasta Wejherowa
Prezydent Miasta
K. Hildebrandt

§3
Wysokoæ wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla
poszczególnych podatków ustala siê w wysokoci 10%
od zainkasowanych kwot ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku od posiadania psów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Luzino.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XV/118/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso podatków
i op³at stanowi¹cych dochody Gminy Luzino.
§6

1177
UCHWA£A Nr VI/46/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie inkasa na terenie so³ectw Gminy Luzino z tytu³u ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego i podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w zwi¹zku z
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa (Dz. U.Nr 137 poz. 926, zm. Dz. U. z 1997 r.
Nr 160 poz. 1083, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 11
poz. 95, z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120
poz. 1268, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 16 poz. 166,
Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475, Nr 110 poz. 1189, Nr 125
poz. 1368, Nr 130 poz. 1452, z 2002 r. Nr 89 poz. 804,
Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387), art. 6 ust. 12, art. 14
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1683), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, zm. Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91
poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r.
Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1683), i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, zm.,
Dz. U. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych, w drodze inkasa, ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku od posiadania psów.
§2
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw Gminy Luzino.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/294C/1254/W/OGD/2003/BP
Dnia 19 maja 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy  Elektrociep³ownie Wybrze¿e Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w
Gdañsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a z dnia
20 padziernika 1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK,
zmienionej decyzjami z dnia 11 czerwca 2002 r. Nr WCC/
294A/1254/W/OGD/2002/JG oraz z dnia 21 sierpnia 2002 r.
Nr WCC/294B/1254/W/OGD/2002/JG.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/294/
1254/U/OT1/98/JK, zmienion¹ decyzjami z dnia 11 czerwca 2002 r. Nr WCC/294A/1254/W/OGD/2002/JG oraz
z dnia 21 sierpnia 2002 r. Nr WCC/294B/1254/W/OGD/
2002/JG, udzielono przedsiêbiorcy  Elektrociep³ownie
Wybrze¿e Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 31 padziernika
2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji
na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 1 kwietnia 2003 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ mocy
zainstalowanej w ródle ciep³a (nr 3) zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 118 w Gdyni, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie wytwarzania ciep³a.
W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³,
¿e zmiana (zmniejszenie) mocy zainstalowanej o 58,2 MWt
jest zwi¹zana z wycofaniem z eksploatacji jednego kot³a
wodnego w ww. ródle ciep³a.
Na podstawie art. 41 ust. 1, w zwi¹zku z art. 30 ustawy
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z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia 19 maja 2003 r. Nr WCC/294C/1254/
W/OGD/2003/BP zmieni³ swoj¹ decyzjê z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 19 maja 2003 r.
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/287A/2013/W/OGD/2003/SK
i
Nr PCC/300A/2013/W/OGD/2003/SK
W dniu 12 maja 2003 r. na wniosek Stoczni Remontowej Nauta S.A. z siedzib¹ w Gdyni, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ umorzyæ postêpowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji udzielaj¹cych
koncesji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/287/2013/U/OT1/
98/JK z dnia 20 padziernika 1998 r. oraz na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/300/2013/U/OT1/98/JK z dnia
20 padziernika 1998 r.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 30 stycznia 2003 r. Stocznia Remontowa Nauta S.A. z siedzib¹ w Gdyni, zwana dalej Przedsiêbiorstwem, wyst¹pi³a z wnioskiem do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o uchylenie decyzji udzielaj¹cych
koncesji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/287/2013/U/OT1/
98/JK z dnia 20 padziernika 1998 r. oraz na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/300/2013/U/OT1/98/JK z dnia
20 padziernika 1998 r.
Z kolei, pismem z dnia 14 kwietnia 2003 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o o umorzenie postêpowania administracyjnego w sprawie uchylenia w/w decyzji.
Zgodnie z art. 105 § 2 kpa organ administracji publicznej mo¿e umorzyæ postêpowanie, je¿eli wyst¹pi o to strona, na której ¿¹danie postêpowanie zosta³o wszczête, a
nie sprzeciwiaj¹ siê temu inne strony oraz gdy nie jest to
sprzeczne z interesem spo³ecznym.
Po szczegó³owym przeanalizowaniu stanu faktycznego uznano, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa o umorzenie
postêpowania administracyjnego w tej sprawie zas³uguje na uwzglêdnienie. Jednoczenie niniejszy wniosek nie
jest sprzeczny z interesem spo³ecznym, albowiem Przedsiêbiorstwo nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie zaopatrzenia w ciep³o, co skutkowaæ bêdzie cofniêciem w/w koncesji.

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ umorzyæ postêpowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji
udzielaj¹cych koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 2 maja 2003 r.
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/287B/2013/W/OGD/2003/SK
i
Nr PCC/300B/2013/W/OGD/2003/SK
W dniu 12 maja 2003 r., Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ z urzêdu przedsiêbiorcy  Stoczni Remontowej Nauta S.A. z siedzib¹ w Gdyni koncesje
na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/287/2013/U/OT1/98/JK z
dnia 20 padziernika 1998 r. oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/300/2013/U/OT1/98/JK z dnia 20 padziernika 1998 r.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 1 kwietnia 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, wszcz¹³ z
urzêdu postêpowanie administracyjne w sprawie cofniêcia koncesji oraz wezwa³ Przedsiêbiorstwo, w terminie
30 dni od dnia otrzymania powy¿szego wezwania, tj. do
dnia 3 maja 2003 r., do podjêcia dzia³alnoci gospodarczej, polegaj¹cej na wytwarzaniu oraz przesy³aniu
i dystrybucji ciep³a, okrelonej w decyzjach: z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/287/2013/U/OT1/98/JK udzielaj¹cej z urzêdu koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz z dnia
20 padziernika 1998 r. Nr PCC/300/2013/U/OT1/98/JK
udzielaj¹cej z urzêdu koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a W odpowiedzi na powy¿sze wezwanie Przedsiêbiorstwo w pimie z dnia 24 kwietnia 2003 r. poinformowa³o, i¿ nie prowadzi³o dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji
ciep³a, gdy¿ ca³oæ energii cieplnej wytwarzanej
w Stoczni Remontowej Nauta S.A. zu¿ywana jest na
potrzeby w³asne. Ponadto poinformowa³o Prezesa URE,
i¿ dzia³alnoci, okrelonej w decyzjach z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/287/2013/U/OT1/98/JK oraz z dnia
20 padziernika 1998 r. Nr PCC/300/2013/U/OT1/98/JK, nie
bêdzie podejmowa³o tak¿e w przysz³oci.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z
1999 r. Nr 101, poz. 1178 z pón. zm.) organ koncesyjny
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cofa koncesjê w przypadku, gdy przedsiêbiorca nie podj¹³ dzia³alnoci objêtej koncesj¹ mimo wezwania organu
koncesyjnego lub zaprzesta³ wykonywania dzia³alnoci
gospodarczej objêtej koncesj¹.
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z
1999 r. Nr 101, poz. 1178 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 50
i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.)
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji Energety-

ki postanowi³ cofn¹æ z urzêdu koncesje na wytwarzanie
ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 12 maja 2003 r.
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