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1363
UCHWA£A Nr III/24/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Ryjewo.

7)

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, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806) i zgodnie z treci¹ § 72 Statutu Gminy
Ryjewo, Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Ryjewo, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXII/142/96 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 27
sierpnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Ryjewo, opublikowanym w Dzienniku Urzêdowym Województwa Elbl¹skiego z dnia 21 padziernika 1996 r. Nr
34, poz. 96, zmiany opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego: z dnia 17 czerwca
1999 r. Nr 62, pod poz. 325 oraz z dnia 20 lutego 2002 r.
Nr 12 pod poz. 204, Rada Gminy w Ryjewie wprowadza
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w Rozdziale II a u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz
Zarz¹d zastêpuje siê u¿ytym w ró¿nych przypadkach
wyrazem Wójt,
2) § 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do
Rady Gminy oraz wyboru Wójta Gminy okrelaj¹ odrêbne przepisy rangi ustawowej.
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16. Organami gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.
4) w § 24 w ust. 2:
a) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
b) w pkt 3) wyrazy Przewodnicz¹cego Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami Wójta,
c) w pkt 4) skrela siê wyraz Zarz¹dowi,
d) w pkt 8) w zapisach zawartych pod literami:
lit. a), c), f), h), i) u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz o treci zarz¹d zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednich przypadkach wyrazem Wójt,
e) w pkt 10) wyraz Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazem Wójt Gminy,
5) § 25 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
§ 25. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
6) w § 26:
a) w ust. 1 liczbê okrelaj¹c¹ radnych 18 zastêpuje
siê liczb¹ 15,
b) skrela siê ust. 3,

8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady, przy czym mo¿e on wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.
w § 27:
a) w ust. 4 wyraz Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem
Wójta
b) dodaje siê ust. 7 o treci:
7. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy projekt uchwa³y,
jeli wp³yn¹³ on do Rady Gminy co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
w § 29:
a) w ust. 1 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Wójta.
§ 31 otrzymuje brzmienie:
§ 31. W g³osowaniu tajnym Rada podejmuje uchwa³y dotycz¹ce wyboru i odwo³ania Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego oraz uchwa³y w innych sprawach zastrze¿onych w ustawie.
w § 32 w ust. 6 skrela siê wyrazy lub cz³onek Zarz¹du.
w § 37: u¿yte w ust. 1 i 2 w ró¿nych przypadkach
wyrazy Zarz¹d zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazem Wójt.
§ 41 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 41. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada
powo³uje sta³e i dorane komisje ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy  minimum 3 radnych.
w § 46: w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Wnioski i opinie komisji jej przewodnicz¹cy przekazuje Wójtowi Gminy w celu ich przeanalizowania i merytorycznego wykorzystania.
w § 48:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ka¿dy radny mo¿e domagaæ siê wniesienia pod
obrady sesji, a tak¿e na posiedzenia komisji sprawy lub zagadnieñ, które wynikaj¹ z postulatów
i skarg mieszkañców.
b) w ust. 3 skrela siê wyrazy oraz Zarz¹du,
c) w ust. 4 skrela siê wyrazy w brzmieniu Zarz¹du i
za po przecinku dodaje siê wyraz radny.
w § 50:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu Gminy, w
której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy
na podstawie umowy cywilonoprawnej.
b) w ust. 5 skrela siê wyrazy lub cz³onek Zarz¹du
Gminy, za wyrazy w Zarz¹dzie, jak równie¿ w
komisji powo³anej przez Radê zastêpuje siê wyrazami ani w komisji powo³anej przez Radê.
po § 50 dodaje siê § 50a. i § 50b. w brzmieniu:
§ 50a.
1. Radny, który przed rozpoczêciem wykonywania
mandatu prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ zakaza-
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17)

18)

19)

20)

21)
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n¹ przepisami prawa, w tym w przepisach ustawy o
samorz¹dzie gminnym lub w ustawie o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne, winien jest w przewidzianych przez ustawodawcê terminach zaprzestaæ jej
prowadzenia.
2. Niewype³nienie obowi¹zku, o którym mowa w
ust. 1, bêdzie podstaw¹ do stwierdzenia  w stosownym trybie  wyganiêcia mandatu radnego.
§ 50b.
Radny ma obowi¹zek sk³adania w ustawowych terminach owiadczeñ maj¹tkowych zawieraj¹cych informacje, dotycz¹ce kwestii maj¹tkowych odnosz¹cych siê zw³aszcza do jego maj¹tku odrêbnego oraz
maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoci¹ maj¹tkow¹.
Analizy danych zawartych w owiadczeniu maj¹tkowym dokonuj¹ osoby, którym z³o¿ono owiadczenie maj¹tkowe (w przypadku radnego  przewodnicz¹cy Rady Gminy), przy czym analizy tej mo¿e dokonaæ w³aciwy terytorialnie urz¹d skarbowy.
§ 51 otrzymuje brzmienie:
§ 51.1. Radnym z tytu³u wykonywania mandatu przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych
na zasadach ustalonych w sposób szczegó³owy w
oddzielnej uchwale Rady Gminy i zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Rada Gminy mo¿e ponadto w stosownej uchwale
Rady Gminy ustanowiæ zasady na jakich so³tysom
bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
§ 52 otrzymuje brzmienie:
§ 52.1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radê
Gminy i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady Gminy.
po § 52 dodaje siê § 52 a w brzmieniu:
§ 52a.1. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz
odwo³uje swojego zastêpcê.
2. W zarz¹dzeniu, o którym mowa w ust. 1, Wójt ustala
zasady wykonywania funkcji przez powo³ywanego
przez siebie zastêpcê.
§ 53 otrzymuje brzmienie:
§ 53.1. Uchwa³a Rady Gminy dotycz¹ca nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w
sprawie odwo³ania Wójta.
Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie udzielenia
Wójtowi absolutorium Rada Gminy winna zapoznaæ
siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej opiniuj¹cej wykonanie bud¿etu gminy oraz ze stosown¹ opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
2. Uchwa³ê dotycz¹c¹ absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Rada Gminy przed podjêciem uchwa³y o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z
przyczyny okrelonej w ust. 1 stosuje procedurê podan¹ w art. 28a ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 54 otrzymuje brzmienie:
§ 54. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z
przyczyny innej ni¿ podana w zapisie § 53 ust. 1, przy

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
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zastosowaniu mechanizmów i trybu g³osowania okrelonych w unormowaniach art. 28 b ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 55 otrzymuje brzmienie:
§ 55. W przypadku gdy wniosek zg³oszony w trybie
art. 28b ustawy o samorz¹dzie gminnym nie uzyska³
przewidzianego w ustawie poparcia nastêpny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w w/w trybie nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
§ 56 otrzymuje brzmienie:
§ 56.1. W razie wyganiêcia mandatu Wójta przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wybory przedterminowe w sposób okrelony w stosownym ustawodawstwie wyborczym dotycz¹cym szczebla samorz¹du gminnego.
2. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji powoduje w sensie skutków prawnych odwo³anie Zastêpcy Wójta.
3. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed
up³ywem kadencji jego funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez jego nastêpcê, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
po § 56 dodaje siê § 56a w brzmieniu:
§ 56a. Po up³ywie kadencji Wójt pe³ni swoj¹ funkcjê
do czasu objêcia obowi¹zków (z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady lubowania) przez nowo wybranego Wójta, za Zastêpca Wójta w tym przypadku pe³ni swoje
obowi¹zki do momentu ich objêcia przez nowo powo³anego Zastêpcê Wójta.
w § 57:
a) u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy zarz¹d zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazem Wójt,
b) pkt 16. skrela siê w ca³oci.
§ 58 otrzymuje brzmienie:
§ 58. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 59 otrzymuje brzmienie:
§ 59. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie
zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo
dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca
Wójta wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.
§ 60 otrzymuje brzmienie:
§ 60.1. Wójt jest kierownikiem Urzêdu.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie sprawami bie¿¹cymi gminy,
2) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
3) powierzenie prowadzenia okrelonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Gminy,
5) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) wykonywanie bud¿etu,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
9) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu Gminy w
zakresie ustalonym ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych,
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10) wykonuje inne zadania i czynnoci zastrze¿one dla
Wójta w przepisach szczególnych.
w § 61 skrela siê ust. 3.
§ 62 otrzymuje brzmienie:
§ 62. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy.
§ 63 otrzymuje brzmienie:
§ 63. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu
Gminy okrela Regulamin Organizacyjny nadany przez
Wójta w drodze zarz¹dzenia.
§ 64 otrzymuje brzmienie:
§ 64. Urzêdem Gminy w imieniu Wójta kieruje Sekretarz Gminy.
§ 65 otrzymuje brzmienie:
§ 65. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy
odpowiada Wójt Gminy.
w § 66 u¿yty w ust. 2 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê
wyrazem Wójt.
po § 66 dodaje siê § 66a. w brzmieniu:
§ 66a.
1. Wójt, Zastêpca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, kierownik gminnej jednostki organizacyjnej,
osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego
gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoby wydaj¹ce decyzje
administracyjne w imieniu Wójta sk³adaj¹ owiadczenia maj¹tkowe w terminach na zasadach przewidzianych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Analizy danych zawartych w owiadczeniach maj¹tkowych dokonuj¹ wobec Wójta  Wojewoda za
wzglêdem innych osób wymienionych w ust. 1  Wójt,
z tym ¿e analiza wobec w/w osób mo¿e byæ równie¿
dokonywana przez w³aciwy terytorialnie urz¹d skarbowy.
W § 67 w ust. 2 wyrazy w brzmieniu siedzibie Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami Urzêdzie Gminy w Ryjewie.
W § 69 u¿yte w ust. 1 wyrazy Zarz¹d zastêpuje siê
wyrazami Wójt.
§ 71 otrzymuje brzmienie:
§ 71. W kwestiach nie uregulowanych w postanowieniach niniejszego Statutu maj¹ zastosowanie przepisy 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 innych ustaw tworz¹cych ustawodawstwo z zakresu samorz¹du gminnego, jak równie¿
unormowania zawarte w przepisach wykonawczych
do tych ustaw.
w za³¹cznikach do Statutu u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz zarz¹d zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednich przypadkach wyrazem Wójt.
w za³¹czniku nr 3 do Statutu, okrelaj¹cym Regulamin Komisji Rewizyjnej:
a) w § 1 w ust. 2 skrela siê wyrazy o treci: bêd¹cy
cz³onkami Zarz¹du,
b) w § 2 ust. 2 wyrazy o treci Zarz¹dowi Gminy
zastêpuje siê wyrazem Wójtowi,
c) w § 2 ust. 4 wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje siê
wyrazem Wójta, za wyrazy i Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami i zarz¹dzeñ Wójta.
w za³¹czniku Nr 4 do Statutu, zawieraj¹cym wykaz
gminnych jednostek organizacyjnych:
a) skrela siê punkt 2. w brzmieniu 2. Szko³a Podstawowa w Benowie.
b) oznaczenie pkt 3.  7. zastêpuje siê oznaczeniem
jako punkty 2.  6.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

1364
UCHWA£A Nr V/32/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
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, zm. Dz. U. 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. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148) oraz maj¹c na uwadze wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ w Gdañsku Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Ryjewie po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowanego przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku, udziela absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo za realizacjê zadañ finansowych w roku 2002.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

1365
UCHWA£A Nr VI/35/03
Rady Gminy Puck
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 273/1 i 274/11 w
Mieroszynie, gmina Puck
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8. 1-3, 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), na
wniosek Wójta Gminy Puck, Rada Gminy Puck uchwala,
co nastêpuje:
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Poz. 1365
§1

1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 273/1 i 274/11 w Mieroszynie,
gmina Puck.
2. Plan obejmuje obszar w dzia³ek nr 273/1 i 274/11  w
granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów; linii rozgraniczaj¹cych ulic, dróg, placów
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi; lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, linii zabudowy minimalnych
i maksymalnych wskaników intensywnoci zabudowy; zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki budowlane; szczególnych warunków zagospodarowania
terenów wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska.
§2
Ustalenia ogólne
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y, tj. Rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym jako
ustalenia planu.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w
art. 35 ust. 3, w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN i 2 MN  na 20,00%;
2) dla pozosta³ych terenów  na 0,00%.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków, liczona od najwy¿szego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu
kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów
architektonicznych).
3) maksymalny procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dzia³ki.
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie
mo¿e przekroczyæ lico (ciana) budynku. Linie te nie
dotycz¹ schodów, balkonów, wykuszy.
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
6) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê tereny zieleni
krajobrazowej oznaczon¹ na rysunku planu.
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7) linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce
zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
8) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni
ca³kowitej budynku (powierzchnia ca³kowita: powierzchni kondygnacji parteru mierzonych po zewnêtrznym obrysie murów, powierzchnia poddasza mierzona po zewnêtrznym obrysie murów obejmuj¹ca czêæ pomieszczeñ o wysokoci ponad
1,90m w wietle), do powierzchni dzia³ki.
9) tereny komunikacji wewnêtrznej: tereny ulic, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838
ze zm.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej, (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ
gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg
publicznych.
10) dach dwuspadowy: odnosi siê do po³aci dachu
g³ównej bry³y budynku.
11) tereny komunikacji wewnêtrznej  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r
o drogach publicznych (tj. Dz. U. Nr 71 z 2000 r
poz. 838 ze zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce
nieruchomociami (tj. Dz. U. nr 46 poz. 543 z
2000 r.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej, (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ
gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg
publicznych, lub wspó³w³asnoæ.
§3
Ustalenia szczegó³owe
MIEROSZYNO DZIA£KI NR 273/1 I 274/11
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i hodowlanych.
3. Warunki zagospodarowania terenu, zasady kszta³towania zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 liczba kondygnacji: 1,5;
 wysokoæ budynków: maksimum 8,5 m;
 dach o spadku ok.40°, dwuspadowy (wykluczone
naczó³ki, dopuszczone lukarny);
 poziom posadowienia parteru: do 0,6m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30% powierzch-
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ni terenu dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego
inwestycj¹;
 intensywnoæ zabudowy: maksimum 0,50; minimum nie ustala siê;
 minimalny procent powierzchni terenów zieleni:
30% powierzchni dzia³ki budowlanej;
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy i po³udniow¹ i czêciowo wschodni¹
granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ (jak oznaczono na rysunku planu);
 w obrêbie dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ
miejsca postojowe wg wskanika minimum 2 mp/
mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora.
F) Dojazd:
 od ulicy przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej
przez teren 01 K,
 oraz od ulicy dojazdowej 03 KW.
G)Inne zapisy: teren dzia³ki nr 273/1 objêty jest stref¹
ochrony archeologicznej (strefa oznaczona na rysunku planu). Przed zagospodarowaniem terenu nale¿y
wykonaæ badania archeologiczne i dokumentacjê
archeologiczno  konserwatorsk¹. Plany zagospodarowania dzia³ek budowlanych i terenów inwestycyjnych nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków po uzyskaniu opinii
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
B) Odprowadzanie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê tymczasowego gromadzenia cieków w zbiornikach bezodp³ywowych.
C) Odprowadzanie wód opadowych: w obrêbie terenu dzia³ki budowlanej.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne)
lub nieemisyjne (energia elektryczna i inne).
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
F) Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowiska odpadów.
5. Stawka procentowa 20,00%
MIEROSZYNO DZIA£KI NR 273/1 I 274/11
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych lub
wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
Wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i hodowlanych.
3. Warunki zagospodarowania terenu, zasady kszta³towania zabudowy, zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do drogi, z której nastêpuje dojazd;
C) Standardy budynków:
 wysokoæ: budynków maksimum 8,5 m;
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 dach o spadku ok.40°, dwuspadowy (wykluczone
naczó³ki, dopuszczone lukarny);
 poziom posadowienia parteru: do 0,6m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30% dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
 intensywnoæ zabudowy: maksimum 0,50; minimum nie ustala siê.
 minimalny procent powierzchni terenów zieleni:
30% powierzchni dzia³ki budowlanej;
 w obrêbi dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ miejsca postojowe wg wskanika minimum 2 mp/
mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd:
 z terenu 02 K;
 od ulicy dojazdowej 03 KW;
 z terenu 04 KW.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
B) Odprowadzanie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê tymczasowego gromadzenia cieków w zbiornikach bezodp³ywowych.
C) Odprowadzanie wód opadowych: w obrêbie terenu dzia³ki budowlanej.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne)
lub nieemisyjne (energia elektryczna i inne).
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
F) Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowiska odpadów.
5. Stawka procentowa20,00%
MIEROSZYNO DZIA£KI NR 273/1 I 274/11
1. Oznaczenie terenu 01 K
2. Przeznaczenie terenu Teren komunikacji publicznej 
teren przeznaczony do poszerzenia drogi przyleg³ej od
strony pó³nocnej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2m 
jak na rysunku planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 1 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
C) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
D) Odprowadzanie wód opadowych: powierzchniowo,
w obrêbie terenu.
E) Teren stanowi teren publiczny.
G)Inne zapisy: teren dzia³ki nr 273/1 objêty jest stref¹
ochrony archeologicznej (strefa oznaczona na rysunku planu). Przed zagospodarowaniem terenu nale¿y
wykonaæ badania archeologiczne i dokumentacjê
archeologiczno  konserwatorsk¹. Plany zagospodarowania dzia³ek i terenów inwestycyjnych nale¿y
uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków po uzyskaniu opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
4. Stawka procentowa 0,00%
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MIEROSZYNO DZIA£KI NR 273/1 I 274/11
1. Oznaczenie terenu 02 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji publicznej  teren przeznaczony do poszerzenia drogi
przyleg³ej od strony pó³nocnej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 5m 
jak na rysunku planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 2 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
C) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
D) Odprowadzanie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej w obrêbie terenu a nastêpnie do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniach.
E) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
MIEROSZYNO DZIA£KI NR 273/1 I 274/11
1. Oznaczenie terenu 03 KW
2.Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji wewnêtrznej  ulica dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10m
 jak na rysunku planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 1 MN i 2 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
C) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
D) Odprowadzanie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej w terenie ulicy lub powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w terenie w terenie ulicy, a
nastêpnie do odbiornika. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniich.
E) Teren stanowi teren komunikacji wewnêtrznej.
4. Stawka procentowa0,00%
MIEROSZYNO DZIA£KI NR 273/1 I 274/11
1. Oznaczenie terenu 04 KW
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji wewnêtrznej  czêæ pasa drogowego z przeznaczeniem
na ulicê.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 5m 
jak na rysunku planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 2 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
C) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
D) Odprowadzanie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej w obrêbie terenu, a nastêpnie do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
odbiornika oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalniach.
E) Teren stanowi teren komunikacji wewnêtrznej.
4. Stawka procentowa 0,00%
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Ustalenia koñcowe
§4

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy PUCK do:
1. Niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w PUCKU.
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 PUCK granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc:
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy PUCK zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy PUCK
nr XVIII/14/93 z dnia 29.06.1993 z pón. zm., og³oszon¹ w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego nr 19
poz. 110 w granicach objêtych niniejszym planem.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
W. Marciocha

1366
UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Karsinie.
Na podstawie: art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.) oraz
art. 40 ust. 2 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 w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Domowi Kultury w Karsinie stanowi¹cy za³¹cznik nr 1do niniejszej uchwa³y.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu traci moc
dotychczasowy statut nadany uchwa³¹ Nr IV/20/94 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 17 padziernika 1994 r. w sprawie przyjêcia statutu Domu Kultury w Karsinie, zmieniony uchwa³¹ Nr XXX/224/2001 z dnia 27 lipca 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
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§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dnie 1
stycznia 2003 r..
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
B. Studziñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/6/2002
Rady Gminy w Karsinie
w sprawie nadania statutu
Domu Kultury w Karsinie
STATUT
Domu Kultury w Karsinie
§1
Dom Kultury w Karsinie jest samorz¹dow¹ instytucj¹
kultury, dzia³aj¹c¹ w oparciu o:
1. Ustawê z dnia 25 padziernika 1991 r.o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 123 z 2001 r.)
2. Uchwa³ê Nr XLIII/320/2002 Rady Gminy w Karsinie z
dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie utworzenia Domu
Kultury w Karsinie.
3. Niniejszego statutu.
§2
Siedzib¹ Domu Kultury jest Karsin.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie bêdzie mowa o domu
kultury, nale¿y przez to rozumieæ Dom Kultury w Karsinie.
§4
1. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu.
2. Dom Kultury prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ na
podstawie w³asnego, spo³ecznie akceptowanego programu.
§5
Podstawowym celem dzia³alnoci Domu Kultury jest
pozyskanie i przygotowania spo³eczeñstwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspó³tworzenia jej wartoci.
§6
1. Do podstawowych zadañ Domu Kultury nale¿y:
a) cis³e wspó³dzia³anie ze spo³eczeñstwem i zawodowym ruchem kulturalnym w zakresie organizowania czynnego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu
kulturalnym,
b) otaczanie opiek¹ amatorskiego ruchu artystycznego i twórczoci¹ ludow¹, sprawowanie mecenatu
nad m³odymi talentami,
c) tworzenie i prowadzenie zespo³ów, sekcji i kó³ zainteresowañ amatorskiej twórczoci artystycznej,
d) organizowanie us³ug kulturalnych, wype³niaj¹cych
czas wolny poszczególnych grup ludnoci przy pomocy zawodowych placówek kultury,
e) organizowanie przy czynnym wspó³udziale spo³ecznego ruchu kulturalnego imprez z okazji wi¹t pañ-

stwowych i okolicznociowych oraz prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
f) organizowanie zadañ z zakresu sportu, ze szczególnym uwzglêdnieniem sportu masowego i rekreacji.
2. Dom Kultury prowadzi równie¿ dzia³alnoæ instrukta¿owo  metodyczn¹.
§7
I. Dom Kultury mo¿e na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach realizowaæ szczegó³owe zadania, a w
szczególnoci:
1) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypo¿yczalnie ksi¹¿ek zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Domu Kultury i dzie³ sztuki, itp.,
2) prowadziæ naukê jêzyków obcych,
3) prowadziæ impresariat artystyczny,
4) organizowaæ imprezy rozrywkowe, artystyczne, turystyczne i sportowe,
5) prowadziæ dzia³alnoæ wydawnicz¹,
6) wiadczyæ us³ugi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne i filmowe,
7) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek, dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
8) prowadziæ wypo¿yczalniê kostiumów, rekwizytów,
sprzêtu sportowego, technicznego i innego,
9) prowadziæ sprzeda¿ gie³dow¹, komisow¹, antykwaryczn¹ dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
10) realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe),
11) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek regionalnych i materia³ów informacyjno  turystycznych,
12) wiadczyæ inne us³ugi w zakresie kultury,
13) prowadziæ dzia³alnoæ inn¹ ni¿ kulturaln¹,
14) prowadziæ punkt informacji turystycznej i Unii Europejskiej.
II. Zadania ujête w ust. I Dom Kultury realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleñ wymaganych przepisami
prawa.
§8
1. Dom Kultury jest instytucj¹ finansow¹ w trybie i na
zasadach okrelonych w statucie oraz innych obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Przychody Domu Kultury sk³adaj¹ siê z:
a) dotacji,
b) dochodów w³asnych, uzyskanych od instytucji i ludnoci z tytu³u odp³atnej realizacji zadañ wymienionych w § 7,
c) dobrowolnych wp³at od osób fizycznych i prawnych.
§9
Organizacjê wewnêtrzn¹ Domu Kultury okrela regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora, po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy, dzia³aj¹cych w nim zwi¹zków zawodowych i stowarzyszeñ twórców.
Struktura organizacyjna Domu Kultury obejmuje:
1) Dyrektor ½ etatu
2) Instruktor ½ etatu
3) Pracownik gospodarczy 1 etat.
§ 10
Dom Kultury uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹
wpisu do rejestru prowadzonego przez Radê Gminy.
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§ 11

§4

Gmina nie odpowiada za zobowi¹zania Domu Kultury
z wyj¹tkiem przypadku jego likwidacji, gdzie gmina przejmuje zobowi¹zania i wierzytelnoci jednostki.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od dnia 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
B. Studziñski

§ 12
Dom Kultury prowadzi dzia³alnoæ zgodnie z zasadami
gospodarki finansowej instytucji kultury, zamieszczonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.
Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.) oraz innych przepisów
szczególnych.
§ 13

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/7/2002
Rady Gminy w Karsinie
w sprawie nadania statutu
Domu Kultury w Wielu

Za dzia³alnoæ Domu Kultury odpowiada Dyrektor.

STATUT
Domu Kultury w Wielu

§ 14

§1

Dyrektora Domu Kultury powo³uje na czas okrelony
lub nieokrelony Wójt Gminy.Powo³anie mo¿e byæ poprzedzone konkursem.

Dom Kultury w Karsinie jest samorz¹dow¹ instytucj¹
kultury, dzia³aj¹c¹ w oparciu o:
1. Ustawê z dnia 25 padziernika 1991 r.o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 123 z 2001 r.)
2. Uchwa³ê Nr XLIII/320/2002 Rady Gminy w Karsinie z
dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie utworzenia Domu
Kultury w Wielu.
3. Niniejszego statutu.

§ 15
Likwidacja Domu Kultury nastêpuje na podstawie
uchwa³y Rady Gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 16
Dom Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 17
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

§2
Siedzib¹ Domu Kultury jest Wiele. W sk³ad Domu Kultury wchodzi filia we Wdzydzach Tucholskich.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie bêdzie mowa o domu
kultury, nale¿y przez to rozumieæ Dom Kultury w Wiele.
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§4

UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

1. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu.
2. Dom Kultury prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ na
podstawie w³asnego, spo³ecznie akceptowanego programu.

w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Wielu.
Na podstawie: art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.) oraz
art. 40 ust. 2 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 w Karsinie uchwala, co nastêpuje:

Podstawowym celem dzia³alnoci Domu Kultury jest
pozyskanie i przygotowania spo³eczeñstwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspó³tworzenia jej wartoci.

§1

§6

Nadaje siê statut Domowi Kultury w Wielu stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1do niniejszej uchwa³y.

1. Do podstawowych zadañ Domu Kultury nale¿y:
a) cis³e wspó³dzia³anie ze spo³eczeñstwem i zawodowym ruchem kulturalnym w zakresie organizowania czynnego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu
kulturalnym,
b) otaczanie opiek¹ amatorskiego ruchu artystycznego i twórczoci¹ ludow¹, sprawowanie mecenatu
nad m³odymi talentami,
c) tworzenie i prowadzenie zespo³ów, sekcji i kó³ zainteresowañ amatorskiej twórczoci artystycznej,
d) organizowanie us³ug kulturalnych, wype³niaj¹cych
czas wolny poszczególnych grup ludnoci przy pomocy zawodowych placówek kultury,
e) organizowanie przy czynnym wspó³udziale spo³ecznego ruchu kulturalnego imprez z okazji wi¹t pañ-

§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu traci moc
dotychczasowy statut nadany uchwa³¹ Nr IV/21/94 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 17 padziernika 1994 r. w sprawie przyjêcia statutu Domu Kultury w Wielu, zmieniony
uchwa³¹ Nr XIV/107/99 oraz uchwa³¹ Nr XXX/225/2001 z
dnia 27 lipca 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.

§5
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Poz. 1367, 1368
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stwowych i okolicznociowych oraz prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
f) organizowanie zadañ z zakresu sportu, ze szczególnym uwzglêdnieniem sportu masowego i rekreacji.
2. Dom Kultury prowadzi równie¿ dzia³alnoæ instrukta¿owo  metodyczn¹.
§7
I. Dom Kultury mo¿e na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach realizowaæ szczegó³owe zadania, a w
szczególnoci:
1) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypo¿yczalnie ksi¹¿ek zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Domu Kultury i dzie³ sztuki, itp.,
2) prowadziæ naukê jêzyków obcych,
3) prowadziæ impresariat artystyczny,
4) organizowaæ imprezy rozrywkowe, artystyczne, turystyczne i sportowe,
5) prowadziæ dzia³alnoæ wydawnicz¹,
6) wiadczyæ us³ugi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne i filmowe,
7) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek, dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
8) prowadziæ wypo¿yczalniê kostiumów, rekwizytów,
sprzêtu sportowego, technicznego i innego,
9) prowadziæ sprzeda¿ gie³dow¹, komisow¹, antykwaryczn¹ dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
10) realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe),
11) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek regionalnych i materia³ów informacyjno  turystycznych,
12) wiadczyæ inne us³ugi w zakresie kultury,
13) prowadziæ dzia³alnoæ inn¹ ni¿ kulturaln¹,
14) prowadziæ punkt informacji turystycznej i Unii Europejskiej.
II. Zadania ujête w ust. I Dom Kultury realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleñ wymaganych przepisami
prawa.
§8
1. Dom Kultury jest instytucj¹ finansow¹ w trybie i na
zasadach okrelonych w statucie oraz innych obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Przychody Domu Kultury sk³adaj¹ siê z:
a) dotacji,
b) dochodów w³asnych, uzyskanych od instytucji i ludnoci z tytu³u odp³atnej realizacji zadañ wymienionych w § 7,
c) dobrowolnych wp³at od osób fizycznych i prawnych.
§9
Organizacjê wewnêtrzn¹ Domu Kultury okrela regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora, po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy, dzia³aj¹cych w nim zwi¹zków zawodowych i stowarzyszeñ twórców.
Struktura organizacyjna Domu Kultury:
1) Dyrektor ¾ etatu,
2) Instruktorzy 1 etat,
3) Pracownicy gospodarczy 1 etat,

§ 11
Gmina nie odpowiada za zobowi¹zania Domu Kultury
z wyj¹tkiem przypadku jego likwidacji, gdzie gmina przejmuje zobowi¹zania i wierzytelnoci jednostki.
§ 12
Dom Kultury prowadzi dzia³alnoæ zgodnie z zasadami
gospodarki finansowej instytucji kultury, zamieszczonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.
Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.) oraz innych przepisów
szczególnych.
§ 13
Za dzia³alnoæ Domu Kultury odpowiada Dyrektor.
§ 14
Dyrektora Domu Kultury powo³uje na czas okrelony
lub nieokrelony Wójt Gminy. Powo³anie mo¿e byæ poprzedzone konkursem.
§ 15
Likwidacja Domu Kultury nastêpuje na podstawie
uchwa³y Rady Gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 16
Dom Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 17
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

1368
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Osowie.
Na podstawie: art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.) oraz
art. 40 ust. 2 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 w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Domowi Kultury w Osowie stanowi¹cy za³¹cznik nr 1do niniejszej uchwa³y.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu traci moc
dotychczasowy statut nadany uchwa³¹ Nr IV/22/94 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 17 padziernika 1994 r. w sprawie przyjêcia statutu Domu Kultury w Osowie, zmieniony Uchwa³¹ Nr XXI/226/2001 z dnia 27 lipca 2001 r.

§ 10

§3

Dom Kultury uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹
wpisu do rejestru prowadzonego przez Radê Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
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Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od dnia 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
B. Studziñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Karsinie
w sprawie nadania statutu
Domu Kultury w Osowie
STATUT
Domu Kultury w Osowie
§1
Dom Kultury w Karsinie jest samorz¹dow¹ instytucj¹
kultury, dzia³aj¹c¹ w oparciu o:
1. Ustawê z dnia 25 padziernika 1991 r.o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 123 z 2001 r.)
2. Uchwa³ê Nr XLIII/322/2002 Rady Gminy w Karsinie z
dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie utworzenia Domu
Kultury w Osowie.
3. Niniejszego statutu.
§2
Siedzib¹ Domu Kultury jest Osowo.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie bêdzie mowa o domu
kultury, nale¿y przez to rozumieæ Dom Kultury w Osowie.
§4
1. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu.
2. Dom Kultury prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ na
podstawie w³asnego, spo³ecznie akceptowanego programu.
§5
Podstawowym celem dzia³alnoci Domu Kultury jest
pozyskanie i przygotowania spo³eczeñstwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspó³tworzenia jej wartoci.
§6
1. Do podstawowych zadañ Domu Kultury nale¿y:
a) cis³e wspó³dzia³anie ze spo³eczeñstwem i zawodowym ruchem kulturalnym w zakresie organizowania czynnego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu
kulturalnym,
b) otaczanie opiek¹ amatorskiego ruchu artystycznego i twórczoci¹ ludow¹, sprawowanie mecenatu
nad m³odymi talentami,
c) tworzenie i prowadzenie zespo³ów, sekcji i kó³ zainteresowañ amatorskiej twórczoci artystycznej,
d) organizowanie us³ug kulturalnych, wype³niaj¹cych
czas wolny poszczególnych grup ludnoci przy pomocy zawodowych placówek kultury,
e) organizowanie przy czynnym wspó³udziale spo³ecznego ruchu kulturalnego imprez z okazji wi¹t pañstwowych i okolicznociowych oraz prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,

Dziennik Urzêdowy
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f) organizowanie zadañ z zakresu sportu, ze szczególnym uwzglêdnieniem sportu masowego i rekreacji.
2. Dom Kultury prowadzi równie¿ dzia³alnoæ instrukta¿owo  metodyczn¹.
§7
I. Dom Kultury mo¿e na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach realizowaæ szczegó³owe zadania, a w
szczególnoci:
1) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypo¿yczalnie ksi¹¿ek zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Domu Kultury i dzie³ sztuki, itp.,
2) prowadziæ naukê jêzyków obcych,
3) prowadziæ impresariat artystyczny,
4) organizowaæ imprezy rozrywkowe, artystyczne, turystyczne i sportowe,
5) prowadziæ dzia³alnoæ wydawnicz¹,
6) wiadczyæ us³ugi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne i filmowe,
7) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek, dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
8) prowadziæ wypo¿yczalniê kostiumów, rekwizytów,
sprzêtu sportowego, technicznego i innego,
9) prowadziæ sprzeda¿ gie³dow¹, komisow¹, antykwaryczn¹ dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
10) realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe),
11) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek regionalnych i materia³ów informacyjno  turystycznych,
12) wiadczyæ inne us³ugi w zakresie kultury,
13) prowadziæ dzia³alnoæ inn¹ ni¿ kulturaln¹,
14) prowadziæ punkt informacji turystycznej i Unii Europejskiej.
II. Zadania ujête w ust. I Dom Kultury realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleñ wymaganych przepisami
prawa.
§8
1. Dom Kultury jest instytucj¹ finansow¹ w trybie i na
zasadach okrelonych w statucie oraz innych obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Przychody Domu Kultury sk³adaj¹ siê z:
a) dotacji,
b) dochodów w³asnych, uzyskanych od instytucji i ludnoci z tytu³u odp³atnej realizacji zadañ wymienionych w § 7,
c) dobrowolnych wp³at od osób fizycznych i prawnych.
§9
Organizacjê wewnêtrzn¹ Domu Kultury okrela regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora, po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy, dzia³aj¹cych w nim zwi¹zków zawodowych i stowarzyszeñ twórców.
Struktura organizacyjna Domu Kultury:
1) Dyrektor  ¾ etatu,
§ 10
Dom Kultury uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹
wpisu do rejestru prowadzonego przez Radê Gminy.
§ 11
Gmina nie odpowiada za zobowi¹zania Domu Kultury
z wyj¹tkiem przypadku jego likwidacji, gdzie gmina przejmuje zobowi¹zania i wierzytelnoci jednostki.
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§ 12

§4

Dom Kultury prowadzi dzia³alnoæ zgodnie z zasadami
gospodarki finansowej instytucji kultury, zamieszczonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.
Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.) oraz innych przepisów
szczególnych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
B. Studziñski

§ 13
Za dzia³alnoæ Domu Kultury odpowiada Dyrektor.
§ 14
Dyrektora Domu Kultury powo³uje na czas okrelony
lub nieokrelony Wójt Gminy. Powo³anie mo¿e byæ poprzedzone konkursem.
§ 15
Likwidacja Domu Kultury nastêpuje na podstawie
uchwa³y Rady Gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 16
Dom Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 17
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Bibliotek¹
zosta³a utworzona na mocy Uchwa³y Nr XLIII/319/2002
Rady Gminy w Karsinie z dnia 9 padziernika 2002 r. w
sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i dzia³a
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z póñ. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123).
3. Niniejszego statutu.
§2

1369
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
Na podstawie art. 11 ust. 1,2 i 3 w zw. z art. 8 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z póñ. zm.), oraz art. 13 ust. 1 i 2
i art. 32 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123) a tak¿e art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póñ. zm.), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê statut Gminnej Biblioteki Publicznej w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu trac¹ moc
statuty domów kultury w Karsinie, w Wielu i w Osowie w
czêci dotycz¹cej bibliotek nadane uchwa³ami Nr IV/20/
1994, Nr IV/21/1994 i Nr IV/22/1994 z dnia 17 padziernika 1994 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Biblioteka jest instytucj¹ kultury prowadz¹c¹ zadania
w³asne gminy okrelone w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) dzia³aj¹c¹ w obrêbie krajowej
sieci bibliotecznej.
§3
Siedzib¹ Biblioteki jest wie Wiele a terenem dzia³alnoci teren gminy Karsin. Biblioteka prowadzi filie we
wsiach Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Karsin.
§5
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej zwieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku nazwê Biblioteki w pe³nym
brzmieniu.
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§6
Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.
§7
Do szczegó³owego zakresu dzia³alnoci Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów
dotycz¹cych w³asnego regionu.
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2. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom niepe³nosprawnym.
4. Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej.
5. Popularyzacja ksi¹¿ek i czytelnictwa.
6. Prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej.
7. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa.
8. Udzielanie bibliotekom zak³adowym i szpitalnym pomocy fachowej.
9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§8
Biblioteka podejmowaæ mo¿e inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
§9
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Karsin.
3. Powo³anie Dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.
§ 10
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej oraz obs³ugi. W miarê
potrzeby w Bibliotece mog¹ byæ zatrudniani specjalici z
ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki.
Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 11
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje
okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagañ kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniaj¹cych
do zajmowania okrelonych stanowisk w instytucjach
kultury (Dz. U. Nr 41, poz. 419).
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane s¹ na
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Sztuki w
sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadz¹cych w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upowszechniania kultury.
§ 12
Biblioteka mo¿e prowadziæ wypo¿yczalnie, czytelnie,
oddzia³y dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne
oraz inne formy udostêpniania zbiorów bibliotecznych.
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na lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym powo³ywany przez Dyrektora.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 15
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w art. 27  29 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz
ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U.
Nr 121, poz. 591 z pón. zm.).
§ 16
Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug ogólnych zasad okrelonych odrêbnymi przepisami. Dochód z tej dzia³alnoci przeznaczony jest na cele
statutowe Biblioteki.
§ 17
Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan dzia³alnoci instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora.
§ 18
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr VIII/57/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 13 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/7/2002 Rady Gminy Potêgowo z 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych w 2003 r.
Na podstawie art. 15 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (jedn.
tekst Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z pón. zmianami) oraz
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ § 5-go uchwa³y Nr III/7/2002 z 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at
lokalnych w 2003 r. poprzez zast¹pienie kropki przecinkiem oraz dodanie s³ów: z tym, ¿e inkasentami op³aty
targowej ustala siê osoby wymienione w za³¹czniku nr 3
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 13

§3

Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³ania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje:
1. Dyrektor - 1/2 etatu
2. Filie Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.  1,5 etatu

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 14
Przy Bibliotece i jej filiach mo¿e dzia³aæ rada bibliotecz-

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
W. Rêbacz
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/7/2002
Rady Gminy Potêgowo
z 12.12.2003 r.

Wykaz inkasentów op³aty targowej
1. £upawa  Teresa i Gerard Teclaf
2. Gr¹bkowo - Beata Bagrowska
3. Malczkowo - Jaromin Staranowicz
W pozosta³ych nie wymienionych miejscowociach so³tysi wsi.
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UCHWA£A Nr VII/53/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Ustka.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 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 Ustka
uchwala:
STATUT GMINY USTKA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gmina Ustka jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które stale zamieszkuj¹ na obszarze
gminy Ustka, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz
poprzez swe organy.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Ustka,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Ustka,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady
Gminy Ustka,
4) Komisji Rewizyjnej- nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy Ustka,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Ustka,
6) statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Ustka,
7) Urzêdzie- nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
Ustka.
§3
1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie s³upskim w województwie pomorskim i obejmuje obszar 218,10 km2.
2. Granice terytorium gminy okrela mapa w skali
1:100 000, stanowi¹ca Za³¹cznik Nr 1 do statutu.*
3. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Ustka.
* Za³¹czników nr 1 i 3 nie publikuje siê.

§4
1. Gmina posiada swój herb wed³ug opisu:
 na tarczy dwudzielnej w pas (poziomo), w polu górnym b³êkitnym ³ód z³ota z ¿aglami srebrnymi, w polu
dolnym czerwonym na k³osie zbo¿a konik polny zielony.
2. Barwy gminy okrela jej flaga, wed³ug opisu:
 na p³acie prostok¹tnym sk³adaj¹cym siê z dwóch
równoleg³ych pasów jednakowej szerokoci  czerwonego i b³êkitnego, w uk³adzie poziomym, herb
gminy umieszczony centralnie (proporcja flagi 5:8).
3. Wzór graficzny herbu i flagi gminy stanowi Za³¹cznik
Nr 2 do statutu.
4. Herb i flaga gminy podlegaj¹ ochronie prawnej.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw gminy okrela Rada w
odrêbnej uchwale.
§5
1. Pieczêcie urzêdowe umieszcza siê na dokumentach
wystawianych przez organy gminy przy wykonywaniu
realizowanych zadañ.
2. Wykaz pieczêci urzêdowych stanowi Za³¹cznik Nr 3 do
statutu.*
Rozdzia³ II
Zadania i zakres dzia³ania gminy
§6
Zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej oraz umo¿liwienie pe³nego
uczestnictwa mieszkañców w jej ¿yciu.
Nastêpuje to przez tworzenie i realizacjê polityki wszechstronnego rozwoju.
§7
Cele wskazane w § 6 gmina osi¹ga realizuj¹c zadania
okrelone w ustawach, a tak¿e prowadz¹c pozosta³e sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawowo na rzecz innych podmiotów.
§8
1. W celu wykonania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki
organizacyjne a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza
zadania o charakterze publicznym wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
4. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
Za³¹cznik Nr 4 do statutu.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze gminy
§9
1. W Gminie istniej¹ jednostki pomocnicze  so³ectwa,
których ustrój okrela statut wprowadzony odrêbn¹
uchwa³¹ Rady.
2. Granice so³ectw okrela Za³¹cznik Nr 5 do statutu.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.
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4. Rejestr so³ectw powinien zawieraæ: nazwê so³ectwa,
imiê i nazwisko so³tysa, sk³ad rady so³eckiej.
§ 10
1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzglêdnia siê przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
2. So³ectwo tworzy siê dla poszczególnych miejscowoci, czêci miejscowoci lub mo¿e obejmowaæ swym
zasiêgiem kilka miejscowoci.
§ 11
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) 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) wynik konsultacji, o której mowa w pkt 2 nie jest dla
Rady wi¹¿¹cy w przypadku tworzenia nowej jednostki pomocniczej,
5) inicjatywa mieszkañców w sprawie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej, o której mowa w ust. 1 powinna byæ wyra¿ona w formie uchwa³y zebrania wiejskiego dotychczasowego so³ectwa.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 12
Uchwa³y, o których mowa w § 9 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 13
1. So³ectwo mo¿e przej¹æ wyodrêbnion¹ czêæ mienia
komunalnego, z którego korzysta i zarz¹dza nim w zakresie ustalonym w statucie so³ectwa.
2. So³ectwu przys³uguje prawo zwyk³ego zarz¹du nad
przyjêtym mieniem w zakresie:
1) za³atwiania bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ mienia,
2) utrzymanie go w stanie niepogorszonym w ramach
jego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia i osi¹ganie z niego normalnych
korzyci.
3. Rada wyodrêbni w bud¿ecie gminy rodki bud¿etowe
na utrzymanie mienia komunalnego przyjêtego w zarz¹d przez so³ectwa.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych bior¹ udzia³ w pracach Rady wed³ug
zasad:

1) maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady, bez
prawa do udzia³u w g³osowaniu, wraz zawiadomieniem otrzymaj¹ projekty uchwa³ i materia³y dotycz¹ce obrad na warunkach okrelonych dla radnych,
2) maj¹ prawo: zg³aszania interpelacji i wniosków na
sesjach, zabierania g³osu w dyskusji, inicjatywy
uchwa³odawczej na warunkach przys³uguj¹cych radnym,
3) mog¹ braæ udzia³ w posiedzeniach komisji sta³ych
i doranych, wystêpowaæ z g³osem doradczym w
przypadku rozwa¿ania kwestii zwi¹zanych z interesem so³ectwa.
2. Za udzia³ w pracach Rady so³tysom przys³uguje dieta
oraz zwrot kosztów podró¿y wed³ug zasad okrelonych
w odrêbnej uchwale.
§ 15
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i przedk³ada w tym
zakresie informacje Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
Rozdzia³ IV
W³adze gminy
§ 16
1. W³adza w gminie nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio w g³osowaniu
powszechnym lub za porednictwem organów gminy.
2. Rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym podejmowane s¹ poprzez wybory radnych.
3. W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na
cele publiczne oraz odwo³ania Rady i Wójta przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gminnego.
4. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla gminy.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego
okrela odrêbna ustawa.
§ 17
Organami gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.
§ 18
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci: prawo obywateli do uzyskania informacji,
wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ
organów gminy i komisji Rady.
§ 19
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 20
1. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
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2. Uchwa³y Rady oraz zarz¹dzenia Wójta s¹ udostêpniane niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 udostêpnia siê w
biurze Rady w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
4. Zbiór przepisów gminnych dostêpny jest do powszechnego wgl¹du na stanowisku ds. ogólnoorganizacyjnych
w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
5. Uchwa³y rady stanowi¹ce przepisy gminne og³asza siê
w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego
oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ
w Urzêdzie i so³ectwach.
6. Udostêpnianie dokumentów wynikaj¹cych z wykonania zadañ publicznych przez Wójta mo¿e nast¹piæ na
pisemny wniosek zainteresowanego z³o¿ony w sekretariacie Urzêdu, w którym wska¿e jakie dokumenty maj¹
byæ udostêpnione w tym rok i datê oraz okreliæ o jak¹
konkretnie informacjê chodzi.
7. Ponadto uchwa³y Rady i zarz¹dzenia Wójta s¹ dostêpne w zewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy
oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 21
1. Dokumenty, o których mowa w § 20 s¹ udostêpniane
wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu i w asycie pracownika
Urzêdu.
2. Z dokumentów, o których mowa w § 20 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
§ 22
Odp³atnoæ za sporz¹dzenie kserokopii zostanie ustalona i wprowadzona zarz¹dzeniem Wójta.
§ 23
Uprawnienia okrelone w § 19 i 20 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci na podstawie
ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ V
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 24
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 25

3) komisje sta³e wymienione w statucie,
4) komisje dorane do okrelonych zadañ.
§ 27
Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska,
3) Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Przestrzegania
Prawa i Porz¹dku Publicznego,
4) Edukacji Publicznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Promocji Gminy, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
Sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji wykonuje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji
i obejmuj¹ one:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonania otwarcia sesji,
4) powierzenie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 29
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 30
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub jednego z wiceprzewodnicz¹cych przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 31
1. Przewodnicz¹cy Rady oprócz uprawnieñ przewidzianych w § 29 statutu jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e upowa¿niæ innego radnego do reprezentowania Rady na
zewn¹trz.
§ 32

1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on Uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swej dzia³alnoci.

Do obowi¹zków wiceprzewodnicz¹cego Rady nale¿y
wykonywanie zadañ okrelonych przez ustawê lub statut
dla Przewodnicz¹cego Rady w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady.

§ 26

§ 33

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) 2 wiceprzewodnicz¹cych Rady,

Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego Rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodnicz¹cy Rady.
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§ 34

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewod-nicz¹cego Rady § 32
stosuje siê odpowiednio do drugiego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 35
1. Przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady pracami komisji.
2. Podzia³u zadañ w zakresie o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 36
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi organów gminy.
Rozdzia³ VI
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 37
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach, a
tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 38
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej ni¿ raz
na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nieprzewidziane
w planie ale zwo³ane z trybie zwyk³ym.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 39
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienia dostarczenia radnym materia³ów w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów obrad.
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3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia jeden z wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie i so³ectwach.
§ 40
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady wspólnie z
wójtem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestniczy z g³osem doradczym: wójt,
zastêpca wójta, radca prawny oraz sekretarz i skarbnik
gminy.
3. Do udzia³u w sesjach mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli rady.
3. Przebieg sesji
§ 41
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 przez przewodnicz¹cego obrad terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji, nie wczeniej ni¿ za 3 dni.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzeb¹ uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 42
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w terminie okrelonym
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotycz¹ sesji nadzwyczajnych,
o których mowa w § 38 pkt 4.
§ 43
1. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 44
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy obrad 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.
§ 45
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
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2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady czynnoci wymienione w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprzewodnicz¹cych.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 46
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego obrad formu³y: Otwieram Sesjê Nr:.....
Rady Gminy Ustka
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy obrad stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
§ 47
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcia stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o z³o¿onych interpelacjach w okresie miêdzysesyjnym i odpowiedziach na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 48
1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 47 pkt 2 sk³ada
Wójt, a w razie jego nieobecnoci zastêpca wójta.
2. Sprawozdania komisji rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
3. Nad sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza siê debatê.
O przyjêciu sprawozdania rozstrzyga rada w g³osowaniu jawnym.
§ 49
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacjê sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê udzielana jest w formie pisemnej, w terminie 14 dni, na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela wójt lub osoba do
tego upowa¿niona przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹ radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego
Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej

sesji Rady w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 50
1. Zapytanie sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na pytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 49 ust. 5,6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
4. Radny niezadowolony z uzyskanej odpowiedzi mo¿e
jeszcze raz sprecyzowaæ swoje pytanie.
§ 51
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi sesjê wed³ug ustalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê 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 z ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie niebêd¹cej radnym.
§ 52
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek lub
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 wyst¹pieniem
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 53
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 54
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenie quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
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3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub listy kandydatów przy
g³osowaniu,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciw wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 55
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego, Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 56
1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodnicz¹cy obrad
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy obrad rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Do momentu zarz¹dzenia g³osowania przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 57
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Nr:.... Rady Gminy Ustka.
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.
§ 58
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 59
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.
§ 60
Pracownik ds. obs³ugi organów gminy lub inny wyznaczony przez wójta, w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym
Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
§ 61
Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹
lub inne noniki pamiêci, które przechowuje siê do czasu
up³ywu siedmiu dni od dnia przyjêcia protoko³u sesji przez
Radê.
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§ 62

Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg w szczególnoci powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i prokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym
podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad a w szczególnoci treæ wyst¹pienia
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 63
1. Protokó³ z posiedzenia Rady powinien byæ sporz¹dzony w ci¹gu 14 dni od daty jej odbycia.
2. Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê najpóniej na 3 dni przed terminem obrad kolejnej sesji na stanowisku ds. obs³ugi organów
gminy.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerami sesji w danym roku kadencji i oznaczeniu roku kalendarzowego.
4. W trakcie obrad nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy obrad.
5. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia oraz inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
6. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
7. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.
8. Po przyjêciu przez Radê protoko³u z sesji, wyk³ada siê
go do publicznego wgl¹du.
§ 64
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik ds. obs³ugi organów gminy, w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 65
1. Uchwa³y, o których mowa w § 37 ust. 1 a tak¿e deklaracja, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w
§ 37 ust. 2 s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
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§ 66
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedniego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y,
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ objêtych porz¹dkiem sesji s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez radcê prawnego.
§ 67
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 68
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 69
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje je wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 70
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 71
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.
§ 72
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,

2.
3.
4.
5.

przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z sesji.
§ 73

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 Rada poprzez g³osowanie jawne.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 74
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym ¿e w pierwszej kolejnoci
przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
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 § 74 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
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§ 75

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.
§ 76
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz jawne g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, za którym oddano wiêcej g³osów od sumy pozosta³ych oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych lub odpowiednio, za którym oddano 2/3 lub wiêcej g³osów od sumy
pozosta³ych g³osów przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 77
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
§ 78
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 79
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy prac¹ komisji Rady, mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 80
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub za-
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stêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 81
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 82
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz w roku
do 1 marca przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania
z dzia³alnoci komisji.
2. Dorane komisje sk³adaj¹ sprawozdania Radzie po
wykonaniu okrelonego zadania.
§ 83
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 84
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 85
1. Radny zobowi¹zany jest.utrzymywaæ sta³¹ wiê z wyborcami.
2. Radny reprezentuje swoich wyborców i ma prawo
wystêpowaæ w ich imieniu w Radzie w ka¿dej sprawie
publicznej.
3. Czynnoci wymienione w ust. 1 radny podejmuje na
podstawie postulatów zg³oszonych przez mieszkañców
albo z w³asnej inicjatywy.
4. Radny w swych dzia³aniach powinien uwzglêdniæ interes ca³ej gminy.
5. Wykonuj¹c swój mandat, radny nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty i maj¹tkowy albo interes osób bliskich
(ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz innych krewnych i powinowatych do drugiego stopnia).
6. Radny zobowi¹zany jest uczestniczyæ w szkoleniach
organizowanych przez Radê.
§ 86
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1, Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 87
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
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3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 88
1. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
2. Wszelkich niezbêdnych informacji s³u¿¹cych radnemu
do pracy w Radzie udziela sekretarz gminy.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek
samorz¹du terytorialnego
§ 89
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 90
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.
§ 91
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 92
1. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania jego zadania wykonuje zastêpca.
§ 93
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia zastêpcy przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w

terminie 7-miu dni od daty powziêcia wiadomoci o
treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli.
§ 94
1. Zlecone Komisji Rewizyjnej zadania kontrolne mog¹
obejmowaæ: dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod
wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym jej zgodnoæ z bud¿etem Gminy.
§ 95
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 96
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego przedmiotu 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.
§ 97
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nieobjêtej planem o jakim
mowa w ust. 1.
§ 98
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrola problemowa d³u¿ej ni¿ 5 dni
roboczych.
§ 99
1. Kontroli kompleksowej nie podlegaj¹ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstepna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y, o których mowa w ust. 2  3 wykonywane s¹
niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decy-
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zji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 100
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy rzetelne i bezstronne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów w § 94.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne owiadczenia i wyjanienia kontrolowanych.
4. Tryb kontroli.
§ 101
O zamiarze przeprowadzenia kontroli zawiadamia siê
kierownika jednostki kontrolowanej na 3 dni przed przyst¹pieniem kontroli.
§ 102
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków komisji, które powo³uje przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolowanego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone 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, a w stosunku do przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Przewodnicz¹cego
Rady.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o którym mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 103
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce
zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 105
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci, w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
5. Protoko³y kontrolne.
§ 106
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie 14 dni od daty zakoñczenia kontroli protokó³ obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontroluj¹cych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone 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 zawieraæ tak¿e wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w trakcie kontroli.
§ 107
W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu jest on obowi¹zany do z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia przyczyn na rêce przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 108
Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników w terminie 7-miu dni od daty przedstawienia mu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 104

§ 109

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki do prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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6. Plan pracy i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
§ 110
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
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.
§ 111
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie w terminie do 1 marca ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swej dzia³alnoci w roku poprzednim.
W ostatnim roku kadencji Rady sprawozdanie sk³ada
siê na ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê i przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci stwierdzonych w czasie kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
§ 112
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez jej przewodnicz¹cego zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ane z w³asnej inicjatywy
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
1) nie mniej ni¿ 1/4 radnych,
2) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. 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.
4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
5. Z posiedzenia Komisji rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków Komisji bior¹cych udzia³ w posiedzeniu.
§ 113
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 114
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady celem podjêcia uchwa³y

zobowi¹zuj¹cej Wójta do zawarcia stosownej umowy
w imieniu gminy.
Rozdzia³ VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych.
§ 115
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 116
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
udzia³u przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady, który informuje na najbli¿szej sesji o jego utworzeniu.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4) W razie zmiany sk³adu klubu jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
5) Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu.
§ 117
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
3. Rejestr klubów radnych powinien zawieraæ nazwê klubu, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu, listê
cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych
w klubie, regulamin klubu.
§ 118
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady.
Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z jego rozwi¹zaniem.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady gdy liczba
ich cz³onków spadnie poni¿ej 4.
§ 119
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 120
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmiany regulaminów.
§ 121
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowiska na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 122
Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu gminy.
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Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta
§ 123

1. Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym
gminy, wybranym w bezporednich wyborach i usuwalnym tylko w przypadkach ustawowo okrelonych.
2. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa i niniejszym statutem, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 124
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 125
Komisje Rady i kluby radnych mog¹ ¿¹daæ przybycia
Wójta na ich posiedzenia.
§ 126
1. Zastêpca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez
Wójta.
2. W razie nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez
Wójta obowi¹zków zastêpca sprawuje funkcjê Wójta
okrelone w § 123 ust. 2 i § 124, w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi
§ 127
W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
1) kierowników referatów,
2) radcy prawnego, inspektorów, g³ównych specjalistów,
zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych okrelonych w regulaminie organizacyjnym.
Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe
§ 128
W celu dokonania zmian w statucie, Rada podejmie
uchwa³ê, w której okreli tryb wprowadzenia poprawek
do obowi¹zuj¹cego statutu oraz powo³a komisjê regulaminow¹ do opracowania zmian w statucie.
§ 129
Traci moc Uchwa³a Nr II/8/91 Rady Gminy Ustka z dnia
29 maja 1991 r, ze zm.: Uchwa³a Nr I/7/96 Rady Gminy w
Ustce z dnia 14 lutego 1996 r. (Dz.Urz.Woj.S³upskiego
Nr 11, poz. 44), Uchwa³a Nr VII/73/97 Rady Gminy w Ustce z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj. S³upskiego z
1998 r. Nr 3, poz. 8), Uchwa³a Nr VIII/50/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 94).
§ 130
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
W. G¹siorski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Ustka
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY USTKA

I. Jednostki bud¿etowe:
1. Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno  Administracyjnej
Szkó³
2. Publiczne Gimnazjum w Objedzie
3. Szko³a Podstawowa w Charnowie
4. Szko³a Podstawowa w G¹binie
5. Szko³a Podstawowa w Objedzie
6. Szko³a Podstawowa w Wytownie
7. Szko³a Podstawowa w Zaleskich
II. Instytucje kultury:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Objedzie
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Ustka
GRANICE SO£ECTW GMINY USTKA
So³ectwa w Gminie Ustka obejmuj¹ nastêpuj¹ce wsie:
1) Charnowo
2) Dêbina
3) Duninowo  Duninówko
4) G¹bino  Dominek, Osieki S³upskie
5) Grabno  Zimowiska
6) Lêdowo  Mod³a, Modlinek, Lêdowo Osiedle
7) Machowino
8) Machowinko  Redwanki, Podd¹bie
9) Niestkowo
10) Mo¿d¿anowo
11) Objazda  Ba³am¹tek
12) Pêplino
13) Przew³oka  Orzechowo, Zapad³e
14) Rowy
15) Starkowo  Golêcino, Krê¿o³ki
16) Wodnica
17) Wytowno  Dalimierz Przew³ocki
18) Zaleskie  Zab³ocie.

1372
UCHWA£A Nr VII/145/2003
RADY MIASTA GDAÑSKA
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anio³ki w rejonie ulic Dêbinki
i Elizy Orzeszkowej w miecie Gdañsku
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, 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 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558).
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
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§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Anio³ki w rejonie ulic Dêbinki i Elizy Orzeszkowej obejmuj¹cy obszar 0,388 ha.

obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic,
np.: kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki
telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33 us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
81 ulice lokalne, ulice dojazdowe
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Strefa A

Lp.

Rodzaj funkcji

1
3.

9.

2
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego
i sta³ego pobytu dla osób
starszych
Sklepy o powierzchni
sprzeda¿y do 2000 m2, domy
towarowe wielokondygnacyjne
Targowiska, hale targowe

10.

Restauracje, kawiarnie, bary

4.
5.
6.

7.

Podstawa
odniesienia

3
10 ³ó¿ek

Strefa B

Centralny
obszar
ródmiecia

Obszar
intensywnej
zabudowy
ródmiejskiej
Strefa
Strefa
ograniczoograniczonego i kontronego
lowanego
parkowania
parkowania
4
5
0
1,2 ± 10%

Strefa C
Obszary
ekstensywnej
zabudowy
miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
6
MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój
15 ³ó¿ek

MAX 4
0
MAX 1,3

MAX 6
1,2
MAX 1,3

MIN 6
1,2
MIN 1,3

1000 m2 pow.
sprzeda¿y

MAX 12

MAX 25

MIN 25

1000 m2 pow.
ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.

MAX 15

MAX 25

MIN 25

MAX 17

MAX 24

MIN 24

Uwagi

7

11.

Biura, urzêdy, poczty, banki

12.

13.

Przychodnie, gabinety
lekarskie, kancelarie
adwokackie
Kocio³y, kaplice

14.

Domy parafialne, domy kultury

15.

Kina, teatry

16.

Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe,
stadiony

17.

Obiekty muzealne
i wystawowe

18.

Szko³y podstawowe
i gimnazja
Szko³y rednie

19.

21.
22.

Szko³y wy¿sze, obiekty
dydaktyczne
Przedszkola, wietlice
Szpitale, kliniki

25.

Rzemios³o us³ugowe

28.

Myjnia samochodowa

29.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu
i rekreacji
Korty tenisowe
/bez miejsc dla widzów/

20.

31.

Dziennik Urzêdowy
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1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej

MAX 20

MAX 30

MIN 30

MAX 20

MAX 30

MIN 30

1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej

0

MAX 6

MIN 12

MAX 6

MAX 8

MIN 8

100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych

MAX 11

MAX 22

MIN 22

0

MAX 16

MIN 16 + 0,3
m.p. dla
autokaru

1000 m2 pow.
u¿ytkowej

MAX 12

MAX 20

1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
10 studentów

MAX 0,7

MAX 1,5

MIN 20 +0,3
m.p. dla
autokaru
MIN 1,5

MAX 1,3

MAX 1,5

MIN 1,5

MAX 0,5

MAX 1,5

MIN 1,5

1 oddzia³
10 ³ó¿ek

MAX 1,5
MAX 2,5

MAX 3
MAX 6

MIN 3
MIN 6

100 m2
pow.
u¿ytkowej
1 stan. do
mycia
100 m2 pow.
u¿ytkowej

MAX 2

MAX 2

MIN 3

0

MAX 2

MIN 2

MAX 5

MAX 10

MIN 10

1 kort

0

MAX 2

MIN 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ANIO£KI W REJONIE ULIC DÊBINKI
I ELIZY ORZESZKOWEJ
NR EW. PLANU 0816
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,217 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) parkingi i gara¿e samochodów ciê¿arowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) hurtownie,
4) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: 0 maksymalna: 2,0;
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25%;

jw.

3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê;
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 0,2 ha
maksymalna: nie ustala siê;
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê;
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: cile okrelona jak na rysunku planu;
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: 6,0 m maksymalna: 12,0 m; dla wie¿yczek nie wiêkszych ni¿ 5,0 na
5,0 m w rzucie dopuszczalna maksymalna wysokoæ
zabudowy 15,0 m;
3) formy zabudowy: nie ustala siê;
4) kszta³t dachu: dwu lub wielospadowy; g³ówna kalenica równolegle do ul. Elizy Orzeszkowej;
5) inne: dominanta na osi ulicy Jana Dantysza (poza
granicami planu) i w linii pierzei od strony ul. Dêbinki (003-81).
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki
zgodnie z § 4 uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Elizy Orzeszkowej,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
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3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11.WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
terenów szpitali i domów opieki spo³ecznej.
2) Ochrona drzewostanu:
 zachowanie egzemplarzy starodrzewu  okazów
wierzby bia³ej,
 zachowanie w otoczeniu istniej¹cego starodrzewu i szpaleru dêbowego w ulicy 003-81 powierzchni biologicznie czynnej obejmuj¹cej co
najmniej rzut korony drzew (dla okazów wierzby
bia³ej  rzut korony przyj¹æ jak na rysunku planu).
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Zaleca siê zachowanie szpaleru topoli w³oskiej
o walorach krajobrazowych, istniej¹cego przy
wschodniej granicy dzia³ki;
2) Zaleca siê stworzenie pasa zieleni wielopiêtrowej
uzupe³niaj¹cej istniej¹c¹ zieleñ od strony ulicy 00281 (ul. Elizy Orzeszkowej).
MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ANIO£KI W REJONIE ULIC DÊBINKI
I ELIZY ORZESZKOWEJ
NR EW. PLANU 0816
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,0964 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81 ulica lokalna (L1x2)  ul. Elizy Orzeszkowej  fragment tak zwanego Bulwaru Akademickiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 14,0 m
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5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
3) przekrój  jednoprzestrzenny, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  jezdnia, obustronne chodniki, zatoka parkingowa.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ANIO£KI W REJONIE ULIC DÊBINKI
I ELIZY ORZESZKOWEJ
Nr EW. PLANU 0816
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,0757 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81 ulica lokalna (L1x2)  ul. Dêbinki
 fragment tak zwanego Bulwaru Akademickiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 16,0m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
3) przekrój  jednoprzestrzenny, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  jezdnia, obustronne chodniki, zieleñ
uliczna.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
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11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê zachowanie maksymalnie mo¿liwej iloci
istniej¹cych dêbów.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anio³ki w rejonie ulic Dêbinki i Elizy Orzeszkowej w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) cile okrelone linie zabudowy,
4) lokalizacjê dominanty,
5) rzuty koron okazów wierzby bia³ej,
6) u¿ytkowanie terenu wg klasyfikacji strefowej (numery stref lub funkcji).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz  Rejon Akademii Medycznej w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹
nr VII/70/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28, poz. 143 z dnia
28 listopada 1994 r.);
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18,
poz. 102 z dnia 30 wrzenia 1993 r.); we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr VIII/177/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu miêdzy ulic¹ Otomiñsk¹ i Obwodow¹ Trójmiasta w Kokoszkach w miecie
Gdañsku
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, 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 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984,, Nr 130, poz. 1112), art.
18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu miêdzy ulic¹ Otomiñsk¹ i Obwodow¹
Trójmiasta w Kokoszkach w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 008) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej
dzia³ce.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów,
dom zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje
przekanikowe telefonii komórkowej.
31 zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33
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lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcje pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
33 us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Na terenach mieszkaniowo-us³ugowych i us³ugowych dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
41 strefa produkcyjno-us³ugowa  wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska, ¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku
awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z
zakresu strefy 64.
64 zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki
wraz z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e, ¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne
zadrzewienia i zakrzewienia.
81 ulice lokalne, ulice dojazdowe
82 ulice zbiorcze
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic,
np.: kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki
telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³Lp.

Rodzaj funkcji

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

6.
7.

Poz. 1373
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kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym.
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej
zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie
projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim
s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu
zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem.
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.
5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych), a tak¿e zapewniaj¹ca ich
powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów
strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³
ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci
biologicznej.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia
3
1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

Wskaniki miejsc
postojowych
4
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2 pow.
sprzeda¿owej

MIN 25

Uwagi
5

8.
9.
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Rzemios³o us³ugowe
Targowiska, hale targowe

10.

Restauracje, kawiarnie, bary

11.

Biura, urzêdy, poczty, banki

12.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

13.

Kocio³y, kaplice

14.

Domy parafialne, domy kultury

15.

Kina, teatry

16.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

17.

Obiekty muzealne i wystawowe

18.

Szko³y podstawowe i gimnazja

19.

Szko³y rednie

20.

Przedszkola, wietlice

21.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

22.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

100 m2
pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
1 oddzia³

MIN 3
MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla
autokaru
MIN 20 + 0,3 m.p. dla
autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 3

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥ OTOMIÑSK¥
I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 3,00 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa  zawieraj¹ca strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£ACZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m2
maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Otomiñskiej
i ulicy 008-81, mo¿liwoæ dojazdu z ulicy 007-82
przez skrzy¿owanie zlokalizowane w odleg³oci oko³o 300 m na wschód od skrzy¿owania z ul. Otomiñsk¹,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci cieplnej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie
prace ziemne w strefie wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Ustala siê standard akustyczny jak dla pomieszczeñ
przeznaczonych na wielogodzinny pobyt dzieci i m³odzie¿y.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BED¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na styku
z ulic¹ zbiorcz¹ (007-82) i ulic¹ lokaln¹ (008-81).

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 3,49 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa  zawieraj¹ca strefy 21 i 33
4. FUNKCJE WY£ACZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
3) pomieszczenia przeznaczone na wielogodzinny pobyt dzieci i m³odzie¿y,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m2
maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 12 m,
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3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Otomiñskiej
i ulicy 008-81, mo¿liwoæ dojazdu z ulicy 007-82
przez skrzy¿owanie zlokalizowane w odleg³oci oko³o 300 m na wschód od skrzy¿owania z ul. Otomiñsk¹,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci cieplnej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie
prace ziemne w strefie wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BED¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na styku
z ulic¹ zbiorcz¹ (007-82) i ulic¹ lokaln¹ (008-81).
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,97 ha
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3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Zieleñ krajobrazowo  ekologiczna
4. FUNKCJE WY£ACZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 008-81,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie otwartego koryta cieku wodnego,
2) umocnienie brzegów z wykluczeniem materia³ów
wylewanych i bitumicznych,
3) zachowanie zieleni wysokiej,
4) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BED¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 2,25 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£ACZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) obiekty zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) domy opieki spo³ecznej i szpitale,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 2000 m2
maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy 007-82 wy³¹cznie
poprzez skrzy¿owanie oraz od ulicy 008-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci cieplnej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BED¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê realizacjê pasma zieleni izolacyjnej na styku z ulic¹ zbiorcz¹ (007-82),
2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy tzw.
Nowej Gostyñskiej (007-82) zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,94 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£ACZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) obiekty zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) domy opieki spo³ecznej i szpitale,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 2000 m2
maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê

Poz. 1373

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 008-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci cieplnej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Pó³nocno  zachodni fragment terenu w zasiêgu uci¹¿liwoci Obwodowej Trójmiasta.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ
OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BED¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci Obwodowej
Trójmiasta zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 1,09 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
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Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£ACZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 008-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci cieplnej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
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17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BED¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi zaleca siê stosowanie rodków obni¿aj¹cych
poziom ha³asu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 1,89 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z, projektowana tzw. Nowa Gostyñska 
fragment
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h,
2) szerokoæ pasa ruch  3,5 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wy³¹cznie
przez skrzy¿owanie z ulic¹ wewnêtrzn¹ zlokalizowan¹ nie bli¿ej ni¿ w odleg³oci 300 m od skrzy¿owania z ul. Otomiñsk¹,
5) wyposa¿enie  chodnik, tramwaj, cie¿ka rowerowa g³ówna.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  strefa ochrony archeologicznej oznaczona na rysunku planu. Wszelkie
prace ziemne w strefie wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  nie ustala
siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Zachowanie odkrytego koryta cieku (dop³ywu jeziora
Jasieñ), na wysokoci terenu 003-62 przejcie obiektem in¿ynierskim.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Szpaler drzew po po³udniowej stronie ulicy.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) torowisko tramwajowe po pó³nocnej stronie ulicy,
2) przystanek tramwajowy w rejonie skrzy¿owania z
ulic¹ Otomiñsk¹,
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3) chodnik i cie¿ka rowerowa po po³udniowej stronie ulicy
4) forma skrzy¿owania z ulic¹ Otomiñsk¹  skanalizowane o rozsuniêtych wlotach,
5) wzd³u¿ granicy z terenem 002-31 nale¿y w miarê
potrzeb zrealizowaæ biologiczne i techniczne rodki ochrony akustycznej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU MIÊDZY ULIC¥
OTOMIÑSK¥ I OBWODOW¥ TRÓJMIASTA NR 2215
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,87 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowana  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruch  3,0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu miedzy
ulic¹ Otomiñsk¹ i Obwodow¹ Trójmiasta w Kokoszkach
w miecie Gdañsku, w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) strefê ochrony archeologicznej,

5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego jednostek urbanistycznych A,B w dzielnicy
mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki, zatwierdzony
uchwa³¹ nr XXIV/134/91 Rady Miasta Gdañska z dnia
28 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 13 z dnia
26 lipca 1991 r., poz. 105),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki, zatwierdzony uchwa³¹ nr XII/93/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gdañsku z dnia 1 marca 1990 r. (Dz. Urz. Województwa Gdañskiego Nr 12 z dnia 16 maja 1990 r.,
poz. 81),
3) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Województwa Gdañskiego Nr 18, poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1374
UCHWA£A Nr VI/38/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok 2002
zamykaj¹ce siê kwotami:
1. dochody
plan
16.046.463 z³
wykonanie 15.903.497 z³
w tym:
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dotacje na zadania zlecone plan
1.804.430 z³
wykonanie
1.803.689 z³
2. wydatki
plan
16.093.463 z³
wykonanie 15.200.385 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone plan
1.804.430 z³
wykonanie
1.716.460 z³
3. bud¿et zamyka siê wynikiem dodatnim w kwocie
703.112 z³
stanowi¹cy nadwy¿kê bud¿etow¹ za rok bie¿¹cy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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UCHWA£A Nr VI/42/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska dla terenu zabudowy mieszkalno  us³ugowej w miejscowoci Nowa Wie Lêborska (dz. nr 475/131, cz. dz. nr 475/
35)
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 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.) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) , realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy Nowa
Wie Lêborska nr XXXII/286/2001 z dnia 29 listopada
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy, Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska
dla terenu oznaczonego w dotychczasowym planie
symbolem Nwl 12B w miejscowoci Nowa Wie Lêborska. Nowe opracowanie nosiæ bêdzie nazwê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkalno-us³ugowej w miejscowoci
Nowa Wie Lêborska (dz. nr 475/131, cz. dz. nr 475/35)
gmina Nowa Wie Lêborska.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony w
miejscowoci Nowa Wie Lêborska, który zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cym
Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
terenu planowanego w obowi¹zuj¹cym planie na cele
budowlane, dla zabudowy mieszkalno-us³ugowej z
okreleniem zasad zabudowy, zagospodarowania, podzia³u oraz obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy terenu
i kszta³towania architektury
§2

1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenów zabudowy mieszkalnej (MN):
a) dla terenów MN jako podstawow¹ funkcjê przyjmuje siê zabudowê mieszkaln¹ o niskiej intensywnoci,
b) dopuszcza siê uzupe³niaj¹co funkcjonowanie nieuci¹¿liwych us³ug w zakresie handlu, gastronomii
i rzemios³a  uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
us³ugowej nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoci,
c) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
(NLZ). Jednoczenie ze wzglêdów krajobrazowych
i ekonomicznych zaleca siê lokalizowanie zabudowy u podnó¿a wzgórza, w po³udniowej czêci terenu tj. w s¹siedztwie planowanej drogi 1KD.
d) warunkiem lokalizacji obiektów mieszkalnych, us³ugowych i gospodarczych w granicach terenów MN
jest zachowanie proporcji aby tereny przeznaczone
do zabudowy nie przekracza³y 20% powierzchni
poszczególnych dzia³ek.
e) budynki gospodarcze i us³ugowe powinny charakterem nawi¹zywaæ do zabudowy mieszkalnej.
f) gara¿e nale¿y projektowaæ jako obiekty dobudowywane do budynków mieszkalnych b¹d wolnostoj¹ce,
g) dopuszcza siê zabudowê parterow¹ z poddaszem
u¿ytkowym lub nieu¿ytkowym, z dachami dwu- lub
wielospadowymi o nachyleniu symetrycznym wzglêdem siebie i k¹tach nachylenia 30-450 oraz wysokoci ca³kowitej mierzonej od urednionego poziomu
terenu do kalenicy max 9,5 m.
h) pokrycie dachowe winno byæ wykonane z dachówki b¹d materia³u dachówkopodobnego,
i) zalecany poziom posadzki parteru nie powinien przekraczaæ 45 cm od urednionego poziomu terenu,
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu stacji transformatorowej (EE):
a) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
(NLZ).
b) budynek powinien charakterem nawi¹zywaæ do zabudowy mieszkalnej realizowanej w ramach planowanego osiedla.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu ogrodów dzia³kowych (ZD):
a) teren ogrodów dzia³kowych z zieleni¹ rekreacyjn¹
i elementami ma³ej architektury.
4. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
wyró¿nionych jednostek urbanistycznych:
1 MN

Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
(1,90 ha).
W ramach terenu wydzielono 11 dzia³ek w zabudowie mieszkalnej o niskiej intensywnoci.
Dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych us³ug w
zakresie handlu, gastronomii i rzemios³a. Dopuszcza siê równie¿ zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹.
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Zasady zabudowy i architektury wed³ug ogólnych
zasad okrelonych w niniejszej uchwale.
Dostêpnoæ terenu od projektowanej drogi dojazdowej 01 KD i projektowanej drogi lokalnej
01KL.
W przypadku realizacji us³ug wymagane jest wydzielenie z w³asnej dzia³ki terenu do parkowania.
Od drogi dojazdowej 01 KD i drogi lokalnej 01KL
zaleca siê wykonanie prostych ogrodzeñ do wysokoci 1,5 m, obsadzonych ¿ywop³otem od strony posesji.
Ochrona istniej¹cego kompleksu zadrzewienia
wraz z ukszta³towaniem terenu w rodkowej czêci terenu (rejon jaru przebiegaj¹cego w s¹siedztwie lokalizacji stacji transformatorowej 4 EE).
2 MN Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
(0,20 ha).
W ramach terenu wydzielono 1 dzia³kê w zabudowie mieszkalnej o niskiej intensywnoci (z mo¿liwoci¹ podzia³u na 2 dzia³ki).
Dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych us³ug w
zakresie handlu, gastronomii i rzemios³a. Dopuszcza siê równie¿ zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub wolnostoj¹c¹.
Zasady zabudowy i architektury wed³ug ogólnych
zasad okrelonych w niniejszej uchwale.
Dostêpnoæ terenu od projektowanej drogi dojazdowej 01 KD i od projektowanej drogi lokalnej
01 KL. W przypadku realizacji us³ug wymagane
jest wydzielenie z w³asnej dzia³ki terenu do parkowania.
Od drogi dojazdowej 01 KD i drogi lokalnej 01KL
zaleca siê wykonanie prostych ogrodzeñ do wysokoci 1,5 m, obsadzonych ¿ywop³otem od strony posesji.
3 ZD Teren ogrodów dzia³kowych z zieleni¹ rekreacyjn¹ i elementami ma³ej architektury (0,23 ha).
4 EE
Teren projektowanej stacji transformatorowej
(0,01 ha).
Nale¿y utrzymaæ architekturê stacji transformatorowej z dachem dwuspadowym, krytym materia³em dachówkopodobnym.
01 KD Projektowana droga dojazdowa (0,30 ha).
Szerokoæ w liniach rozgraniczenia 10 m.
Jezdnia 5,5 m. Jednostronne chodniki z zieleni¹
towarzysz¹c¹.
Wzd³u¿ drogi 01 KD wymagane wykonanie owietlenia ulicznego.
02 KD Projektowana droga dojazdowa (0,01 ha).
Czêæ planowanej drogi dojazdowej poza terenem
objêtym zmian¹ planu.
01 KL Projektowana droga lokalna (0,05 ha).
Szerokoæ w liniach rozgraniczenia 10 m.
Jezdnia 5,5 m. Jednostronne chodniki z zieleni¹
towarzysz¹c¹.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodê ze zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych po³o¿onych na terenie wsi Nowa Wie
Lêborska i rozbudowanej sieci wodoci¹gowej w ci¹gu drogi 01KD. Docelowo zaopatrzenie w wodê z po³¹czonych wodoci¹gów Nowej Wsi Lêborskiej i miasta Lêborka. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych z ujêcia wody w Czarnówku.
2. Odprowadzenie cieków komunalnych rozbudowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej w ci¹gu drogi oznaczonej symbolem 01KD na mechaniczno-biologiczn¹
oczyszczalniê cieków w Nowej Wsi Lêborskiej. Docelowo cieki komunalne odprowadzaæ na oczyszczalniê cieków miasta Lêborka.
3. Odprowadzenie wód opadowych na w³asny teren z
zachowaniem naturalnego spadku.
4. Gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywóz na
sk³adowisko odpadów.
5. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a z zaleceniem wykorzystania do spalania paliw tzw.
ekologicznych (gaz p³ynny, olej opa³owy lekki, gaz
ziemny itp.) lub niekonwencjonalne ród³a energii z
wy³¹czeniem energii wiatru.
6. Zaopatrzenie w gaz ziemny z planowanej sieci gazowej w drodze dojazdowej 01KD.
7. Zasilanie energetyczne z istniej¹cej linii SN 15 kV ze
s³upa krañcowo-rozkracznego znajduj¹cego siê w ulicy Na Stoku, za porednictwem projektowanej linii
SN i stacji transformatorowej nr 15/0,4 kV (5 EE) oraz
projektowanych linii kablowych nn 0,4 kV (zgodnie z
warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego
S³upsk S.A. Rejon Energetyczny Lêbork),
8. Owietlenie zewnêtrzne kablowe z zastosowaniem latarni parkowych (w tym wzd³u¿ drogi dojazdowej
01 KD).
9. Pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej na warunkach technicznych, które nale¿y uzyskaæ w Rejonie
Telekomunikacyjnym Telekomunikacji Polskiej S.A.
Lêbork,
10. Powi¹zanie komunikacyjne zespo³u planowanej zabudowy z uk³adem zewnêtrznym  z przyleg³ej drogi
gminnej (dzia³ka nr 471/5).
11. Obs³uga planowanego zespo³u zabudowy w zakresie
komunikacji w oparciu o projektowane drogi dojazdowe (01 KD i 02 KD) i drogê lokaln¹ (01 KL).
12. Parkowanie w granicach poszczególnych dzia³ek
mieszkalnych (w dostosowaniu do programu potencjalnej funkcji us³ugowej).
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych
§4
1. Plan obejmuje grunty o powierzchni 2,7000 ha pochodzenia mineralnego (/w tym: Ps IV  0,3380 ha, Ps V 
2,0250 ha, N  0,2750 ha, Rz VI  0,0620 ha).
2. Dla gruntów Ps V o powierzchni 0,30 ha uzyskano zezwolenie na zmianê przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nielene w ramach obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska.
3. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
klasy Ps IV o powierzchni 0,3380 ha, Ps V o powierzch-
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ni 1,7250 ha oraz Rz VI o powierzchni 0,0620 ha na
cele nierolnicze. Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze nie wymaga wydania decyzji zezwalaj¹cej na
wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej oraz uiszczenia op³at i nale¿noci.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Dopuszczalny poziom ha³asu dla terenu oznaczonego
symbolem 1MN, 2MN, nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej, natomiast dla terenu oznaczonego symbolem 3ZD
nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.
2. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
3. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
4. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie projektu
budowlanego wymagane jest sporz¹dzenie badañ geotechnicznych (w trybie prawa geologicznego i górniczego).
5. Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
6. Wartociowe zadrzewienia podlegaj¹ ochronie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§7
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na Za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y) trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska  uchwalonego Uchwa³¹ Nr VI/29/94 Rady Gminy
w z dnia 15 grudnia 1994 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa S³upskiego Nr 42, poz. 246 z dnia 16 grudnia
1994 r.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa
Wie Lêborska.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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