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1645
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLVII/504 z dnia 10
czerwca 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w
latach 2002-2006.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art41 ust. 1 ustawy z dnia
8 mrca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokarorów, mieszkaniowym asobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
oraz Uchwa³y Nr XLVII/504 z dnia 10 czerwca 2002 r. w
sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2002-2006 opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 47 poz. 1156 z 15 lipca
2002 r. Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
I. Rozdzia³ 4 Zasady polityki czynszowej otrzymuje
brzmienie:
Kieruj¹c siê konstytucyjn¹ zasad¹ ochrony w³asnoci, z uwzglêdnieniem obowi¹zków w³acicieli domów
mieszkalnych przy jednoczesnym poszanowaniu praw
lokatorów, uchwala siê nastêpuj¹ce zasady polityki
czynszowej:
§5
1. Czynsz najmu za lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy ustala siê w wysokoci 2,8% wartoci odtworzeniowej (stawka bazowa) na okres od dnia
01.04.2003 r. do 31.03.2004 r. z zastrze¿eniem § 10.
2. Czynsz najmu za lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy ustala siê w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej (stawka bazowa) na okres od dnia
01.04.2003 r. do 31.03.2004 r. z zastrze¿eniem § 10.
3. Podwy¿szenie czynszu bêdzie nastêpowa³o nie czêciej
ni¿ co 6 miesiêcy.
§6
Stawka bazowa czynszu ulega obni¿eniu przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych czynników:
Grupa I
a) mieszkanie wyposa¿one we wszystkie urz¹dzenia
bez c.o.  86% stawki bazowej,
b) mieszkanie z ³azienk¹ i wc, bez c.o. i gazu  73%
stawki bazowej,
c) mieszkanie tylko z wc lub ³azienk¹  59% stawki bazowej,
d) mieszkanie z urz¹dzeniami wodoci¹gowymi i kanalizacj¹  45% stawki bazowej,
e) mieszkanie bez urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacji  31% stawki bazowej.
Grupa II
Czynników dodatkowo obni¿aj¹cych stawkê.
Obni¿ki dokonuje siê od stawki standardowej dla poszczególnych wariantów.
Stawka standardowa to stawka dla mieszkania z urz¹dzeniami wodoci¹gowymi i kanalizacyjnymi.
% obnizki
1) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze
wzglêdu na z³y stan techniczny  30%,
2) mieszkanie w suterenie  30%,
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3) mieszkanie ze wspóln¹ u¿ywalnoci¹ kuchni lub ³azienki
 30%,
4) mieszkanie z kuchni¹ lub pokojem bez bezporedniego owietlenia naturalnego  30%,
5) mieszkanie powy¿ej 5 kondygnacji w budynku bez windy  30%.
Obni¿enie stawki czynszowej na podstawie czynników
z grupy II mo¿e nast¹piæ yylko z tytu³u jednego czynnika.
§7
Czynsz najmu za lokale mieszkalne socjalne ustala siê
w wysokoci 50% stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym, obliczonego wed³ug zasad okrelonych w § 6.
§8
Lokale o powierzchni powy¿ej 80 m2 mog¹ byæ oddawane w najem w trybie przetargu nieograniczonego
z czynszem wywo³awczym w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej.
§9
W Gminie Miejskiej w Chojnicach obowi¹zuje jedna
strefa lokalizacyjna budynków.
§ 10
Dla umów najmu lokali mieszkalnych przed dniem
wejcia w ¿ycie uchwa³y z obowi¹zuj¹cym czynszem najmu w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej oraz dla
umów lokali mieszkalnych zawartych po wejciu w ¿ycie
uchwa³y ustala siê czynsz w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cych zni¿ek.
Dla umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach
wzniesionych po wejciu w ¿ycie uchwa³y ustala siê
czynsz w wysokoci 4% wartoci odtworzeniowej.
II. Dodaje siê kolejny paragraf w rozdziale 7  Postanowienia koñcowe w brzmieniu:
1. Traci moc Uchwa³a Nr XXV/319/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2000 r.
2. Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/369/01 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
III.Paragrafy w pozosta³ych rozdzia³ach zmienionej uchwa³y otrzymuj¹ nastêpuj¹ce po sobie numery kolejne
uwzglêdniaj¹ce zmiany w rozdziale czwartym.
IV.Wykonanie Uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
V. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og ³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

1646
UCHWA£A Nr IV/13/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz,
dzia³ki Nr 466 (czêæ), 467/1, 467/2, 467/3, 468, 469 i 470.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
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15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 113, poz. 984) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcza przy ul. Pomorskiej,
obejmuj¹cy dzia³ki Nr 466 (czêæ), 467/1, 467/2, 467/3, 468,
469 i 470, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objêtego niniejszym planem przedstawia za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y 
rysunek planu w skali 1:500.
§2
1. Ustalenia planu przedstawiono w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, z wyj¹tkiem terenów komunikacyjnych, przedstawiono w postaci kart ustaleñ dla poszczególnych terenów w § 4 niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cych nastêpuj¹ce grupy ustaleñ:
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska kulturowego, przyrodniczego, krajobrazu oraz zdrowia ludzi.
3. Dla terenów komunikacyjnych ustalenia przedstawiono w nastêpuj¹cych grupach:
 funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno-techniczna,
 zasady zagospodarowania terenu.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami na rysunku planu  za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia cyfrowo-literowe wydzielonych terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 istniej¹ce linie energetyczne do uwzglêdnienia w
zagospodarowaniu terenu,
 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
 istniej¹ce drzewa do zachowania,
 obiekty, dla których dopuszcza siê likwidacjê,
 linie podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, produkcyjnej, gospodar-

czej, wiat i gara¿y), których nie mo¿na przekroczyæ;
dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy
maks. 1,5 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y; obowi¹zuje dla nowoprojektowanych budynków;
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
l¹dowej lub wodnej struktury przyrodniczej posiadaj¹cej zdolnoæ do produkcji biomasy;
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%];
4) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu handel detaliczny,
z wyj¹tkiem handlu samochodami i motocyklami,
us³ugi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, us³ugi gastronomiczne, us³ugi
pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, administracyjne, biurowe, obs³ugi firm, fotograficzne, medyczne wiadczone poza
szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹, sportem
oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie
prania, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach domowych lub inne analogiczne do wymienionych, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci;
5) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od naturalnego poziomu gruntu (rednia pod
obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu
stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
2. Nie wyznacza siê w obszarze planu terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, zatem nie
ustala siê zakresu ustaleñ wymienionego w § 2 ust. 3
pkt 3 uchwa³y Nr XXIX/136/2002 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2002 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu.
§4
1. Dla ca³ego obszaru objêtego ustaleniami planu wyklucza siê lokalizacjê obiektów i funkcji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko jest wymagany w rozumieniu przepisów szczególnych (wg dawnej terminologii  inwestycje szczególnie szkodliwe dla rodowiska i zdrowia ludzi).
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y  rysunku planu  s¹ nastêpuj¹ce.
2.1. Teren 1. U
1) Funkcja terenu  teren us³ugowy, us³ugi zwi¹zane z
ochron¹ zdrowia lub inne nieuci¹¿liwe, z dopuszczeniem funkcji magazynowych, sk³adowych (poza sk³adowaniem materia³ów sypkich na wolnym powietrzu) wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ oraz
zieleni¹ towarzysz¹c¹; dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ towarzysz¹c¹ funkcji podstawowej (do 30%
pow. ogólnej obiektów us³ugowych);
2) Zasady zagospodarowania terenu:
 maksymalna powierzchnia zabudowy*- do 30%
powierzchni terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki,
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 wymagana minimalna powierzchnia przyrodniczo-czynna* 25% powierzchni terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki,
 nieprzekraczalne linie zabudowy* od granic terenu, od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ istniej¹ce elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz
kablowe, a tak¿e inne istniej¹ce uzbrojenie in¿ynieryjne podziemne,
 wzd³u¿ granicy terenu wzd³u¿ istniej¹cej ul. Pomorskiej, w miejscach wskazanych na rysunku
planu wymagane wprowadzenie pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej o gatunkach zgodnych z
miejscowymi warunkami siedliskowymi, szerokoci min. 5 m,
 dopuszcza siê likwidacjê zabudowy wskazanej na
rysunku planu;
3) Zasady podzia³u na dzia³ki  dopuszcza siê podzia³ na
dzia³ki uzasadniony potrzebami prowadzenia dzia³alnoci; nie ustala siê wielkoci nowowydzielanych dzia³ek; w wypadku podzia³ów wymagany jest wstêpny
geodezyjny projekt podzia³u obejmuj¹cy ca³y teren 1.U.,
nowowydzielone dzia³ki winny mieæ dostêp do publicznego uk³adu komunikacyjnego;
4) Zasady kszta³towania zabudowy  dopuszczalna wysokoæ zabudowy*- do 3 kondygnacji, maksymalnie
do 12 m licz¹c od naturalnej poziomicy terenu do najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury; dopuszcza siê
dachy p³askie; zespó³ zabudowy winien tworzyæ zharmonizowan¹ pod wzglêdem formy, rozwi¹zañ materia³owych i kolorystyki ca³oæ; dopuszcza siê modernizacjê, nadbudowy, dobudowy, wymianê lub rekompozycjê istniej¹cej zabudowy;
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej  dojazd od drogi wojewódzkiej 222  ul. Pomorska  poprzez istniej¹cy
wjazd (lub od strony ul. Zielonej); parkowanie w obrêbie terenu; wymagane zapewnienie min. 4-5 miejsc dla
klientów lub u¿ytkowników sytuowanych funkcji, a tak¿e min. 2 miejsca dla pracowników;
6) Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5 uchwa³y;
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu:
 wymagane wprowadzenie zieleni krajobrazowo-izolacyjnej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi w pasie wzd³u¿ ul. Pomorskiej szerokoci minimum 5 m, jak na rysunku planu,
 istniej¹ce drzewa wskazane na rysunku planu  do
ochrony i zachowania,
 dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mog¹ powodowaæ przekroczeñ wielkoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku i promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku
na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹,
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej funkcji us³ugowej, w
obiektach zastosowaæ rodki techniczne zabezpieczaj¹ce przed ewentualnym szkodliwym oddzia³ywaniem z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
2.2. Teren 2. P,U
1) Funkcja terenu  teren produkcyjno-us³ugowy, z dopuszczeniem funkcji magazynowo-skladowych wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ oraz zieleni¹
towarzysz¹c¹; wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹,
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2) Zasady zagospodarowania terenu:
 maksymalna powierzchnia zabudowy*- do 30% powierzchni terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki,
 wymagana minimalna powierzchnia przyrodniczoczynna* 25% powierzchni terenu lub wydzielonej z
niego dzia³ki,
 nieprzekraczalne linie zabudowy* od granic terenu,
od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ istniej¹ce
elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz kablowe, a tak¿e inne istniej¹ce uzbrojenie in¿ynieryjne
podziemne,
 wzd³u¿ granicy terenu wzd³u¿ istniej¹cej ul. Pomorskiej, w miejscach wskazanych na rysunku planu wymagane wprowadzenie pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi, szerokoci min. 5 m,
 dopuszcza siê likwidacjê zabudowy wskazanej na rysunku planu;
3) Zasady podzia³u na dzia³ki  linie podzia³u wewnêtrznego wskazano na rysunku planu, dopuszcza siê inny
podzia³ na dzia³ki uzasadniony potrzebami prowadzenia dzia³alnoci, pod warunkiem opracowania wstêpnego geodezyjnego projektu podzia³u obejmuj¹cego
ca³y teren 2P,U., nowowydzielone dzia³ki winny mieæ
dostêp do publicznego uk³adu komunikacyjnego;
4) Zasady kszta³towania zabudowy  dopuszczalna wysokoæ zabudowy*- do 3 kondygnacji, maksymalnie
do 12 m licz¹c od naturalnej poziomicy terenu do najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury; dopuszcza siê
dachy p³askie; zespó³ zabudowy winien tworzyæ zharmonizowan¹ pod wzglêdem formy, rozwi¹zañ materia³owych i kolorystyki ca³oæ; dopuszcza siê modernizacjê, nadbudowy, dobudowy, wymianê lub rekompozycjê istniej¹cej zabudowy; w wypadku adaptacji
istniej¹cych budynków usytuowanych na granicy z ul.
Zielon¹ dopuszcza siê sytuowanie w cianie granicznej otworów okiennych lub drzwiowych pod warunkiem spe³nienia wymogów ochrony przeciwpo¿arowej
zgodnie z przepisami szczególnymi; w wypadku gdy
wydzielona dzia³ka ma dostêp komunikacyjny od strony ul. Zielonej dopuszcza siê wjazd bramowy poprzez
bramê w projektowanym lub istniej¹cym zmodernizowanym budynku;
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej  dojazd od drogi wojewódzkiej 222  ul. Pomorska  poprzez istniej¹cy zjazd
i teren 5KX lub od strony ul. Zielonej; parkowanie w
obrêbie terenu; wymagane zapewnienie miejsc dla
klientów lub u¿ytkowników sytuowanych funkcji, w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego, a tak¿e
min. 2 miejsca dla pracowników;
6) Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5 uchwa³y;
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu:
 wymagane wprowadzenie zieleni krajobrazowo-izolacyjnej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi w pasie wzd³u¿ ul. Pomorskiej szerokoci minimum 5 m, a tak¿e wzd³u¿ granicy z terenem 1.U  jak na rysunku planu,
 istniej¹ce drzewa wskazane na rysunku planu  do
ochrony i zachowania,
 dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mog¹ powodowaæ przekroczeñ wielkoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku i pro-
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mieniowania elektromagnetycznego w rodowisku
na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
2.3. Teren 3. P,U
1) Funkcja terenu  teren produkcyjno-us³ugowy, z
dopuszczeniem funkcji magazynowo-sk³adowych
oraz parkowania na potrzeby prowadzonej dzia³alnoci, wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹
oraz zieleni¹ towarzysz¹c¹; dopuszcza siê funkcjê
mieszkaniow¹ towarzysz¹c¹ funkcji podstawowej;
2) Zasady zagospodarowania terenu:
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  do 30%
powierzchni terenu,
 wymagana minimalna powierzchnia przyrodniczo-czynna* 25% powierzchni terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki,
 nieprzekraczalne linie zabudowy* od granic terenu, od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ istniej¹ce elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz
kablowe, a tak¿e inne istniej¹ce uzbrojenie in¿ynieryjne podziemne,
 wzd³u¿ granicy terenu wzd³u¿ istniej¹cej ul. Pomorskiej, w miejscach wskazanych na rysunku
planu wymagane wprowadzenie pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej o gatunkach zgodnych z
miejscowymi warunkami siedliskowymi, szerokoci min. 5 m;
3) Zasady podzia³u na dzia³ki  nie ustala siê;
4) Zasady kszta³towania zabudowy  dopuszczalna
wysokoæ zabudowy*  do 3 kondygnacji, maksymalnie do 12 m licz¹c od naturalnej poziomicy terenu do najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury;
dopuszcza siê dachy p³askie; zespó³ zabudowy winien tworzyæ zharmonizowan¹ pod wzglêdem formy, rozwi¹zañ materia³owych i kolorystyki ca³oæ;
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej  dojazd od drogi
wojewódzkiej 222  ul. Pomorska  poprzez istniej¹cy zjazd i teren 5KX; parkowanie w obrêbie terenu;
wymagane zapewnienie miejsc dla klientów lub u¿ytkowników sytuowanych funkcji, w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego, a tak¿e min. 2 miejsca dla pracowników;
6) Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5 uchwa³y;
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu  wymagane wprowadzenie zieleni krajobrazowo-izolacyjnej o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi w pasie wzd³u¿ ul. Pomorskiej szerokoci minimum 5 m,
 istniej¹ce drzewa wskazane na rysunku planu  do
ochrony i zachowania,
 dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mog¹ powodowaæ przekroczeñ wielkoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku i promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku
na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹,
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej funkcji us³ugowo-produkcyjnej, w obiektach zastosowaæ rodki techniczne zabezpieczaj¹ce przed ewentualnym szkodliwym
oddzia³ywaniem z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej.
2.4. Teren 4.MN,U
1) Funkcja terenu  teren zabudowy mieszkaniowej jed-

Poz. 1646

norodzinnej, z dopuszczeniem towarzysz¹cych funkcji us³ugowych nieuci¹¿liwych*; dopuszcza siê sytuowanie gara¿y lub obiektów gospodarczych dobudowanych; wyklucza siê sytuowanie obiektów
hodowlanych;
2) Zasady zagospodarowania terenu  maksymalna powierzchnia zabudowy*- do 40%
powierzchni terenu,
 wymagana minimalna powierzchnia przyrodniczo-czynna* 20% powierzchni terenu,
 nieprzekraczalne linie zabudowy* od granic terenu i od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ istniej¹ce uzbrojenie in¿ynieryjne podziemne;
3) Zasady podzia³u na dzia³ki  nie ustala siê;
4) Zasady kszta³towania zabudowy  dopuszczalna
wysokoæ zabudowy*  do 3 kondygnacji, maksymalnie do 10 m, licz¹c od naturalnej poziomicy terenu do najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury;
dopuszcza siê dachy p³askie; zespó³ zabudowy 
budynek g³ówny oraz budynki pomocnicze  winien
tworzyæ zharmonizowan¹ pod wzglêdem formy, rozwi¹zañ materia³owych i kolorystyki ca³oæ;
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej  dojazd od strony
ul. Zielonej, parkowanie w obrêbie terenu; wymagane zapewnienie min. 1 miejsca;
6) Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wg § 5 uchwa³y;
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu:
 dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mog¹ powodowaæ przekroczeñ wielkoci normatywnych
zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku
i promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego
inwestycj¹,
 w przypadku lokalizowania zabudowy us³ugowej
jako funkcji towarzysz¹cej funkcji mieszkaniowej,
w obiektach zastosowaæ rodki techniczne zabezpieczaj¹ce przed ewentualnym szkodliwym oddzia³ywaniem z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej;
2.5.Teren 5.KX
1) Funkcja terenu  teren komunikacji  dojazd do terenów 2.P,U oraz 3 P,U;
2) Zasady zagospodarowania terenu
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych- 10m, jak
na rysunku planu; dopuszcza siê jednoprzestrzenne  bez wydzielania pasa jezdni  zagospodarowanie terenu,
 dopuszcza siê ruch rowerowy, wyklucza siê parkowanie przykrawê¿nikowe,
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
 skrzy¿owanie z istniej¹c¹ drog¹ wojewódzk¹ 
ul. Pomorska  na warunkach i w uzgodnieniu
z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku, dopuszcza siê wycinkê drzew bêd¹cych w kolizji
z potrzebami bezpieczeñstwa ruchu pod warunkiem uzyskania zgody zarz¹dcy drogi wojewódzkiej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
 wody opadowe z dróg, placów  przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y podczyciæ w separatorach, oczyszczalnikach i oczyszczalniach
wód (zgodnie z rozporz¹dzeniem MTiGM z dnia
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2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), do parametrów zgodnych
z przepisami szczególnymi.
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej do
ewentualnej rozbudowy sieci wodoci¹gowej miejskiej,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki sanitarne
poprzez projektowan¹ rozbudowê kanalizacji wzd³u¿
ul. Pomorskiej bêd¹ odprowadzane do oczyszczalni
miejskiej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów budynków  powierzchniowo do gruntu w obrêbie terenu lub
do zbiornika wód deszczowych usytuowanego w obrêbie terenu; wody opadowe z dróg, placów, parkingów  przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y
podczyciæ w separatorach, oczyszczalnikach i oczyszczalniach wód (zgodnie z rozporz¹dzeniem MTiGM z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), do parametrów
zgodnych z przepisami szczególnymi; powierzchnie
terenu przeznaczone na cele placów manewrowych,
parkingów, dróg wewnêtrznych nale¿y utwardziæ, w
celu odbioru wód opadowych i skierowania ich do
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej i projektowanej do rozbudowy sieci redniego i niskiego napiêcia; dopuszcza siê sytuowanie stacji transformatorowej w obszarze opracowania,
e) zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych systemów
grzewczych, ród³o ciep³a nisko lub bezemisyjne,
f) gospodarka odpadami  gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych w sposób zorganizowany, zgodnie
z przepisami szczególnymi, na gminne wysypisko odpadów.
§6
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 0%.
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Skórczu,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹ce-
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go planu szczegó³owego miasta Skórcza granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§8
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skórcz zatwierdzony
uchwa³¹ Nr IX/70/93 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia
11 stycznia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11, poz. 67)  we
fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

1647
UCHWA£A Nr III/31/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) , art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. w Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 w gminie Przodkowo, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/31/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZW¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003
W GMINIE PRZODKOWO
WSTÊP
Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi w art. 4
okrela, ¿e do zadañ w³asnych gminy nale¿y prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych.
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W szczególnoci zadania te obejmuj¹;
1) zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y,
4) ustalenie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania obrotu tymi napojami,
5) wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Ustêp 2 art. 4 stanowi, i¿ realizacja tych zadañ ma byæ
prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych uchwalanego
corocznie przez Radê Gminy.
Gminny program ma byæ podstawowym dokumentem
okrelaj¹cym zakres i formê realizacji w/w zadañ, ma na
celu tworzenie spójnego systemu dzia³añ profilaktycznych
i naprawczych zmierzaj¹cych do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszaniu
rozmiarów tych, które aktualnie wystêpuj¹ oraz zwiêkszenia zasobów niezbêdnych do radzenia sobie z ju¿ istniej¹cymi problemami.
ZA£O¯ENIA DO DZIA£ANIA
1. Zwiêkszenia dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu
a) utrzymanie punktu konsultacyjnego w celu umo¿liwienia uzyskania informacji o korzystanie z us³ug
placówek odwykowych s³u¿by zdrowia zajmuj¹cych
siê diagnoz¹ i leczeniem problemów alkoholowych
i wspó³uzale¿nienia.

Poz. 1647, 1648

b) udzielanie informacji o chorobie alkoholowej osobom uzale¿nionym i ich rodzinom oraz kierowanie
pacjentów do najbli¿szej placówki leczniczej.
2. Udzielanie informacji i pomocy psychospo³ecznej
i prawnej rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe:
a) inicjowanie i wspieranie rodowiskowych grup spo³ecznej obrony przed patologi¹,
b) wspó³praca z:
 policj¹,
 pracownikami socjalnymi,
 pedagogami szkolnymi,
 pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 centrum pomocy rodzinie,
 pracownikami s³u¿by zdrowia,
 centrum interwencji kryzysowej,
c) dba³oæ o prawid³owe funkcjonowanie wietlic socjoterapeutycznych.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej:
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów
profilaktycznych,
b) organizowanie i finansowanie zajêæ edukacyjnych
dla rodziców,
c) wspieranie kszta³cenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców,
d) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i zwi¹zkami wyznaniowymi maj¹ce na celu promocjê zdrowia i propagowanie trzewoci,
e) organizowanie form spêdzania czasu zw³aszcza w
postaci obozów terapeutycznych dla dzieci alkoholików oraz zajêæ pozalekcyjnych o treci profilaktycznej,
f) organizowanie przedstawieñ o charakterze profilaktycznym.

HARMONOGRAM DZIA£AÑ
Lp.

1.

2.

3.

4.

Zadanie

Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu

Udzielanie pomocy rodzinom z problemami
alkoholowymi

Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci
informacyjnej i edukacyjnej

Zapewnienie warunków do prawid³owego
funkcjonowania Komisji

Sposób wykonania
dzia³alnoæ punktu konsultacyjnego
w celu udzielania informacji o
chorobie alkoholowej i
mo¿liwociach leczenia
pomoc finansowa osobom
podejmuj¹cym terapiê
prowadzenie wietlic
socjoterapeutycznych na terenie
gminy
dofinansowanie zakupu
podrêczników dla dzieci z rodzin
patologicznych
organizowanie zajêæ
profilaktycznych dla dzieci i
m³odzie¿y rodziców oraz
wychowawców
organizowanie przedstawieñ o
charakterze profilaktycznym
organizowanie form spêdzania
czasu wolnego (zw³aszcza w
postaci kolonii terapeutycznych)
zapewnienie rodków finansowych
na dzia³alnoæ Komisji
(wynagrodzenia, materia³y,
szkolenia)

Realizatorzy
Cz³onkowie Gminnej Komisji

PORADNIA dla osób
z problemami alkoholowymi
Pe³nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych
Dyrektorzy Szkó³ w:
Przodkowie, Czeczewie,
Pomieczynie, Wilanowie,
Szar³acie

Pe³nomocnik i Cz³onkowie
Komisji

Przewodniczacy Komisji
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Poz. 1648
KONTROLA PODMIOTÓW PROWADZACYCH
SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Kontrolê przeprowadzaj¹ upowa¿nione ustawowo organy pañstwowe i samorz¹dowe
2. Zakres kontroli:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z wa¿nym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³anie alkoholizmowi,
c) przestrzeganie warunków i zasad sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwale Rady
Gminy.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który wraz z wnioskami nale¿y przed³o¿yæ Wójtowi
Gminy.
4. Na podstawie wyników kontroli Wójt Gminy wzywa
przedsiêbiorcê do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ
w wyznaczonym terminie, o ile nie zachodz¹ przes³anki do cofniêcia zezwoleñ, lub wszczyna postêpowanie
o cofniêcie zezwolenia albo podejmuje inne dzia³ania
przewidziane przepisami prawa.
Preliminarz funduszu alkoholowego na rok 2003
I. Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych.
1. Wynagrodzenie dla wychowawców wietlic 25.500 z³
2. Wy¿ywienie dzieci, paczki wi¹teczne
29.000 z³
3, Doposa¿enie wietlic
1.800 z³
4. Dofinansowanie zakupu podrêczników dla dzieci z
rodzin patologicznych
1.200 z³
II. Zajêcia profilaktyczne dla dzieci i m³odzie¿y 2.000 z³
III. Pomoc osobom podejmuj¹cym terapiê
400 z³
IV. Kolonie letnie, ferie zimowe dla dzieci
6.000 z³
V. Wynagrodzenie cz³onków komisji i pe³nomocnika
8.400 z³
VI. Koszt obs³ugi biurowej komisji
200 z³
VII. Szkolenia cz³onków komisji
600 z³
OGÓ£EM

75.000 z³

ZASADY WYNAGRADZANIA CZ£ONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W PRZODKOWIE
Ustala siê wynagrodzenie za pracê w Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Przodkowie
za udzia³ w posiedzeniach tej komisji, w wysokoci okrelonej miesiêcznie:
 Sekretarz Komisji  400 z³,
 Cz³onkowie Komisji  100 z³.
P³atnych ze rodków ochrona zdrowia  przeciwdzia³anie alkoholizmowi.
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UCHWA£A Nr III/30/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.),
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y prowadzi siê w sklepach:
a) bran¿owych z napojami alkoholowymi,
b) winno  cukierniczych,
c) ogólno spo¿ywczych i spo¿ywczo-przemys³owych
z wyodrêbnionym stoiskiem.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y prowadzi siê w:
a) restauracjach, zajazdach, gospodach i karczmach,
b) barach gastronomicznych i piwnych,
c) kawiarniach,
d) winiarniach (napoje do 18% alkoholu)
e) pijalniach piwa (napoje o zawartoci do 4,5% oraz
piwo).
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach otwarcia placówek.
§2
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie powinny byæ usytuowane bli¿ej ni¿ 20 m, a placówki prowadz¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie powinny byæ usytuowane
bli¿ej ni¿ 70 m, od granicy obiektów:
a) szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych i opiekuñczych,
b) kultu religijnego,
c) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
d) pla¿ i k¹pielisk,
e) innych miejsc masowych zgromadzeñ.
2. Minimaln¹ odleg³oæ, o której mowa w ust. 1 podwy¿sza siê do 150 m licz¹c od wejcia na pla¿ê, k¹pieliska
i baseny.
3. Odleg³oci, o których mowa w ust. 1 liczone s¹ jako
rzeczywiste odleg³oci, jakie nale¿y przebyæ drog¹ do
wejcia g³ównego danego obiektu.
§3
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona tylko w budynkach o charakterze sta³ym.
§4
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w czasie i miejscu organizowanych imprez
plenerowych mo¿e byæ prowadzona na podstawie
oddzielnego zezwolenia.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê na imprezach plenerowych
tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj:
a) na stadionie sportowym w Przodkowie,
b) na placach wyznaczonych przez Radê So³eck¹ wsi,
w której organizowana jest impreza, o ile przepisy
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, a tak¿e uchwa³y Rady Gminy
nie stanowi¹ inaczej.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXV/298/2001 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów.
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§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dniach od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1649
UCHWA£A Nr III/29/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przodkowo na lata 2003-2007 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591, z p.zm.) , w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 ustawy
zdnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo, uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Przodkowo na lata 2003
 2007 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/29/2003
z dnia 27 lutego 2003 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZODKOWO
NA LATA 2003  2007
I) Stan techniczny i prognoza dotycz¹ca zasobu mieszkaniowego Gminy Przodkowo.
A) Aktualnie  wed³ug stanu na dzieñ 30 grudnia 2002 r.
w sk³ad zasobu mieszkaniowego Gminy Przodkowo
wchodzi 29 lokali mieszkalnych w nastêpuj¹cych miejscowociach:
 Przodkowo: 4 lokale o ³¹cznej pow. 195,5 m2 przy
ulicy Kartuskiej 10,
2 lokale o ³¹cznej pow. 123,6 m2 w Budynku Orodka Zdrowia przy ulicy Kartuskiej 24,
 Warzenku 1 lokal o pow. 92 m2 (w bliniaczym budynku mieszkalnym),
 Kobysewo 4 lokale o ³¹cznej pow. 177, 7 m 2 w 2
budynkach mieszkalnych,
 Pomieczyno 2 lokale o ³¹cznej pow. 104 m2 w budynku Zespo³u Szkó³,
2 lokale o ³¹cznej pow. 105,6 m2 w dawnym budynku szkolnym,
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 R¹b 2 lokale o ³¹cznej pow. 166,1 m2 w budynku by³ej
Szko³y Podstawowej,
1 lokal o pow. 83,2 m2 w budynek mieszkalny przy
by³ej Szkole,
 Szar³ata 1 lokal o pow. 78,4 m2 w budynku Szko³y
Podstawowej,
 Kosowo 1 lokal o pow. 61 m2 w budynku by³ej Szko³y,
 Smo³dzino 1 lokal o pow. 111 m2 w budynku by³ej
Szko³y,
 Barwik 3 lokale o ³¹cznej pow. 134,1 m2 w budynku
by³ej Szko³y,
 K³osowo 3 lokale o ³¹cznej pow. 229,4 m2 w budynku by³ej Szko³y,
 Za³ê¿e 2 lokale o ³¹cznej pow. 68,5 m2 w budynku
by³ej Szko³y.
Wymienione lokale z wyj¹tkiem zlokalizowanych w budynku Zespo³u Szkó³ w Pomieczynie pawilonie mieszkalnym w Rêbie i budynku Orodka Zdrowia w Przodkowie znajduj¹ siê w budynkach starych, wybudowanych przed 1945 rokiem, bêd¹cych w z³ym stanie technicznym.
W Gminie Przodkowo brak jest wydzielonych lokali socjalnych.
B) Sprzeda¿ lokali mieszkalnych w Gminie Przodkowo.
Zasadnicz¹ przes³ank¹ sprzeda¿y lokali mieszkalnych
jest z³y stan techniczny znacznej czêci komunalnego
zasobu mieszkaniowego wymagaj¹cego ponoszenia
du¿ych nak³adów przy ograniczonych mo¿liwociach
ich finansowania z bud¿etu Gminy
Wysokoæ wp³ywów do bud¿etu Gminy z tytu³u czynszów za zajmowane przez lokatorów mieszkania jest
znacznie ni¿sza od potrzeb w zakresie przeprowadzenia niezbêdnych prac remontowych tych lokali.
Maj¹c to na uwadze zbywanie lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach bêd¹cych w z³ym stanie
technicznym nie bêdzie rozpatrywane wy³¹cznie przez
pryzmat mo¿liwych do uzyskania przychodów gminy.
W latach 2003  2007 do sprzeda¿y przeznaczone zostan¹ lokale w budynkach zlokalizowanych w miejscowociach:
1. Warzenko  1 lokal,
2. Kobysewo  4 lokale,
3 Przodkowie przy ulicy Kartuskiej 10  4 lokale,
4. Barwiku  3 lokale,,
5. Pomieczyno  2 lokale
6. R¹b  1 lokal.
£¹cznie planuje siê sprzedaæ 15 lokali mieszkalnych,
z tego 80% w latach 2003-2004
II) Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Przodkowo na lata 20032007.
Od dnia 10 lipca 2001 r. nie obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 19994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych, w której szczegó³owo
okrelone by³y obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy w
zakresie utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym. Aktualnie obowi¹zuj¹ tylko przepisy Kodeksu Cywilnego. Treæ art. 681 odnosi siê do drobnych
nak³adów, które obci¹¿aj¹ najemcê lokalu. Nale¿¹ do
nich w szczególnoci: drobne naprawy pod³óg, drzwi
i okien, malowanie cian, pod³óg oraz wewnêtrznej
strony drzwi wejciowych, jak równie¿ drobne naprawy instalacji urz¹dzeñ technicznych, zapewniaj¹cych
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korzystanie ze wiat³a, ogrzewania lokalu, dop³ywu i odp³ywu wody.
W zwi¹zku z tym nale¿y cile okreliæ obowi¹zki najmu:
Najemca lokalu zobowi¹zany jest do wykonywania nastêpuj¹cego zakresu prac:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin, p³ytek ceramicznych, szklanych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
 naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi
wejciowych od strony wewnêtrznej,
 naprawa i konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o., trzonów kuchennych,kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych, wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien,
brodzików, mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego
ogrzewania,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych a¿ do pionów zbiorczych,
 konserwacja pomieszczeñ gospodarczych, przynale¿nych do lokali z naprawami i wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach w³¹cznie,
 usuniêcie szkód i zniszczeñ lokalu i budynku spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego gospodarstwa domowego.
Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku
mieszkañców
 dokonywanie napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy, a w szczególnoci  naprawy i wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i elektrycznych (bez urz¹dzeñ odbiorczych).
 wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej
i drzwiowej, pod³óg, posadzek oraz tynków jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z winy
najemcy.
Sprecyzowanie zakresu obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego jest konieczne w zwi¹zku z okreleniem zakresu prac remontowych w zasobie komunalnym
Planowane na lata 2003-2007 bie¿¹ce remonty bêd¹ koncentrowa³y siê na wymianie zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, grzejników ciep³a, a tak¿e konserwacji i bie¿¹cych napraw konstrukcji
i pokrycia dachów oraz przewodów kominowych.
Ca³oæ planowanych prac remontowych finansowana
bêdzie wy³¹cznie ze rodków stanowi¹cych wp³ywy
z tytu³u uiszczanych przez lokatorów czynszów.
Wysokoæ rodków przeznaczonych na remont domów
i lokali mieszkalnych w roku bazowym 2003 wyniesie
27.000,-z³.
Kwota ta w latach 2004-2007 bêdzie zmniejsza³a siê w
zwi¹zku z planowan¹ sprzeda¿¹ lokali mieszkalnych
i osi¹gnie w 2007 r. poziom ca 10.000,-z³
W latach 2003-2007 nie planuje siê przeprowadzania

remontów kapitalnych ani modernizacji domów i lokali mieszkalnych.
III. Zasady polityki czynszowej.
1. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.
2. Wysokoæ czynszu strony okrelaj¹ w umowie.
3. Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela tj. op³at za dostawê do
lokalu energii, wody, gazu oraz odbiór nieczystoci
p³ynnych i sta³ych w przypadku gdy korzystaj¹cy z
lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
4. Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej uchwala Wójt Gminy poprzez ustalenia
stawki bazowej dla lokalu mieszkalnego.
Podwy¿ka czynszu nie mo¿e byæ dokonywana czêciej ni¿ co 6 miesiêcy w granicach okrelonych w
ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasowa wysokoæ czynszu najpó¿niej na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
5. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchnie wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê
w lokalu, a w szczególnoci: pokoi, kuchni, spi¿arni,
przedpokoi, alków, korytarzy, ³azienek oraz innych
pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora.
Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów, tarasów, i loggi, antresoli, szaf
i schowków w cianach, suszarni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.
6. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na wskazany przez wynajmuj¹cego rachunek lub w kasie Urzêdu gminy z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy p³atnoci.
7. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wed³ug poni¿szej tabeli:
Tabela zni¿ek w stosunku do stawki bazowej czynszu lokalu mieszkalnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyposa¿enie
mieszkañ
w instalacje
mieszkanie o wspó³czesnym standardzie
z c.o.
z ³azienk¹ i wc bez c.o.
tylko z wc lub tylko z ³azienk¹
tylko z wod.+kan. Bez
b ³azienki i wc
bez wody i kanalizacji

Baza%
100
90
80
70
60

Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach
po³o¿onych poza Przodkowem kwotê bazow¹ czynszu
pomniejsza siê o 5%.
8. Czynsz najmu p³atny jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca w kasie Urzêdu Gminy lub na wskazane przez
wynajmuj¹cego konto w banku z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy p³atnoci
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9. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpó¿niej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
IV. Zarz¹dzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Przodkowo w latach 2003-2007.
W zwi¹zku na ma³¹ iloæ lokali mieszkalnych a tak¿e
planowan¹ sprzeda¿ wiêkszoci z nich nadzór i zarz¹d
nad lokalami komunalnymi bêdzie sprawowa³a Gmina.

1650
UCHWA£A Nr III/21/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przodkowo.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê Statut Gminy Przodkowo, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXV/114/96 Rady Gminy Przodkowo z dnia 21 stycznia 1996 r, zmieniaj¹ca uchwa³ê w
sprawie przyjêcia Statutu Gminy Przodkowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/21/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT GMINY PRZODKOWO
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy gminy Przodkowo, zwanej dalej w niniejszym Statucie Gmin¹, tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
3. Gmina dzia³a na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. a samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, oraz na podstawie i w granicach obowi¹zuj¹cego prawa.
4. Gmina jest jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji zbiorowego lokalnego ¿ycia
publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty, nale¿¹cych do jej zakresu

dzia³ania.
5. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
6. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§2
1. Gmina dla realizacji celów statutowych mo¿e wspó³pracowaæ ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi, oraz przystêpowaæ do organizacji i zrzeszeñ, w tym
miêdzynarodowych, innych spo³ecznoci lokalnych
i regionalnych.
2. Gmina w celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych mo¿e uczestniczyæ w zwi¹zkach i porozumieniach
komunalnych, spó³kach oraz innych organizacjach.
§3
1. Gmina po³o¿ona jest w województwie pomorskim w
powiecie kartuskim i obejmuje obszar 85 km2.
2. Siedzib¹ gminy jest wie Przodkowo.
§4
1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze: so³ectwa,
oraz stosownie do potrzeb b¹d tradycji  inne jednostki
pomocnicze.
2. Gmina tworz¹c, znosz¹c, ³¹cz¹c lub dziel¹c jednostki
pomocnicze musi uwzglêdniæ uk³ad osadniczy i przestrzenny, wiêzi spo³eczne, gospodarcze lub kulturalne
oraz zdolnoæ wykonywania zadañ publicznych.
3. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo Rada Gminy.
4. Inicjator sk³ada wniosek w sprawie, o której mowa w
ust. 3, do Wójta, w przypadku, gdy inicjatorem jest Rada
Gminy samodzielnie podejmuje ona odpowiedni¹
uchwa³ê.
5. Inicjator do przed³o¿onego wniosku do³¹cza sporz¹dzany przy udziale organu wykonawczego Gminy, projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej, w miarê
mo¿liwoci, uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
6. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi byæ poprzedzone konsultacjami z
mieszkañcami Gminy, objêtych zmian¹ nie póniej ni¿
w ci¹gu 6-ciu miesiêcy od daty przed³o¿enia wniosku.
7. Uchwa³a Rady Gminy o utworzeniu jednostki pomocniczej wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym uchwa³a zosta³a podjêta.
8. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
Herbem Gminy jest wizerunek p³ywaj¹cego Gryfa zwróconego w prawo praw¹ ³ap¹ wzniesion¹ w górê, trzymaj¹cego w lewej ³apie ko³o zawieraj¹ce literê P. Barwa
Gryfa  czarna, otok ko³a  czarny, t³o ko³a  niebieskie,
fale wody  niebieskie, litera P- bia³a.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§6
Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególnoci w zakresie:
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1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami,
ochrony rodowiska przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych.
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿ania i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki pro rodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji Gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
§7
Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach
upowa¿nieñ ustawy,
2) porozumienia zawarte z innymi organami administracji rz¹dowej,
3) uchwa³y podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych
wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y
podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty,
Gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej,
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§8
Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia³alnoæ swych organów:
a) Rady Gminy,
b) Wójta,
2) poprzez organy jednostek pomocniczych,
3) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
4) poprzez dzia³alnoæ innych podmiotów, na podstawie
zawartych z nimi umów i porozumieñ, Wójt prowadzi
rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
Rozdzia³ III
W³adze Gminy
§9
Mieszkañcy Gminy uczestnicz¹ w sprawowaniu w³a-
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dzy publicznej bezporednio, w drodze wyborów i referendum, lub za porednictwem organów Gminy.
§ 10
1. W referendum mieszkañcy Gminy wyra¿aj¹ w drodze
g³osowania swoj¹ wolê co do sposobu rozstrzygania
sprawy dotycz¹cej danej wspólnoty samorz¹dowej,
mieszcz¹cej siê w zakresie i kompetencjach organów
Gminy lub w sprawie odwo³ania Rady Gminy lub Wójta przed up³ywem kadencji.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego
okrela ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 986 z pón.zm.)
§ 11
1. Organami Gminy s¹:
a) Rada Gminy,
b) Wójt.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy okrela ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.) oraz
wyboru Wójta okrela ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.,
o bezporednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984).
Rada Gminy
§ 12
1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie jest
Rada Gminy, zwana dalej Rad¹, do której nale¿y rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, maj¹cych na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkañców Gminy, je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw. Jawnoæ
dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na
sesje Rady Gminy, posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji Rady Gminy.
4. Ustala siê zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez organy Gminy zadañ publicznych i korzystania z nich:
a) wgl¹d do dokumentów jak równie¿ sporz¹dzanie
kopii odpisu, notatek odbywa siê na stanowisku pracy w obecnoci pracownika w godzinach pracy Urzêdu Gminy,
b) wgl¹d do dokumentów odbywa siê na wniosek zainteresowanego za wiedz¹ kierownika komórki organizacyjnej, a w przypadku wgl¹du do dokumentów Rady Gminy  za wiedz¹ i przy pomocy pracownika prowadz¹cego sprawy Rady Gminy.
§ 13
Rada sk³ada siê z 15 radnych.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalenie statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z
jego dzia³alnoci,
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3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który
jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza
Gminy  na wniosek Wójta,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z
tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych
Gminy, zasad przekazywania im sk³adników mienia do
korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach.
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez Wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym.
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w
art. 8 ust. 2, ustawy o samorz¹dzie gminnym,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi Gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
16) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady.
Rada nie mo¿e przenosiæ swych wy³¹cznych kompetencji na ¿aden inny organ.
§ 15
1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych, przez
przewodnicz¹cego Rady, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

2. Rada Gminy stanowi prawo w formie uchwa³ oraz
wyra¿a swe opinie formie stanowisk, owiadczeñ i apeli.
3. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 16
1.
2.
3.
4.

Prawo inicjatywy uchwa³odawczej posiadaj¹:
Wójt.
Komisje Rady.
Radni.
Rady jednostek pomocniczych.
§ 17

1. Obrady Rady prowadzi przewodnicz¹cy Rady.
2. Wybór przewodnicz¹cego nastêpuje na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Wybór dwóch wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
1. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady, przygotowanie porz¹dku obrad Rady
oraz prowadzenie jej obrad.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje sesje Rady z w³asnej inicjatywy w miarê potrzeby, bêd¹ na wniosek Wójta lub 1/4
ustawowego sk³adu Rady w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Do wniosku winien byæ do³¹czony porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
zadañ, o których mowa w ust. 1, wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego
i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania
Przewodnicz¹cego wykonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodnicz¹cy.
§ 19
1. Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek ten mo¿e by g³osowany
na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od z³o¿enia wniosku.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia przez Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z
przyjêciem przez Radê rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ ona podjêta.
4. Wybór Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
winien nast¹piæ na sesji, na której rezygnacja zosta³a
przyjêta lub najbli¿szej sesji nastêpuj¹cej po terminie,
o którym mowa w ust. 3.
§ 20
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³ujê Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
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obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
do Rady Gminy, chyba, ¿e przepisy stanowi¹ inaczej.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1, obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód wybranych radnych obecnych na
sesji,
3) Projekt porz¹dku obrad mo¿e obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.
4. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej
kadencji nie mo¿e wykonaæ czynnoci okrelonych w
ust. 2, wykonuje je najstarszy wiekiem wiceprzewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.
§ 21
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
Regulamin Rady Gminy.
§ 22
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
a) Komisjê Rewizyjn¹,
b) Komisjê Edukacji, Rozwoju, Promocji i Bud¿etu
Gminy,
c) Komisjê Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony rodowiska,
2. Rada mo¿e powo³aæ inne komisje sta³e lub dorane,
okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania i okres funkcjonowania komisji doranych.
3. Do podstawowych obowi¹zków komisji nale¿y:
a) przygotowanie propozycji programowych dla Rady
i Wójta,
b) kontrolowanie dzia³alnoci Wójta w zakresie w³aciwoci merytorycznej,
c) opracowanie w³asnych planów pracy,
d) realizacja zadañ okrelonych planem pracy,
e) opiniowanie za³o¿eñ i projektu bud¿etu,
f) opiniowanie rocznych i pó³rocznych sprawozdañ
Wójta,
g) opiniowanie projektów uchwa³ przekazanych przez
Przewodnicz¹cego Rady,
h) sk³adanie rocznych sprawozdañ z pracy komisji,
4. Posiedzenia komisji zwo³uje i obrady komisji prowadzi jej przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy pod
nieobecnoæ przewodnicz¹cego.
5. Nie wywi¹zywanie siê komisji z na³o¿onych przez Radê
obowi¹zków mo¿e stanowiæ podstawê odwo³ania Przewodnicz¹cego i/lub wiceprzewodnicz¹cego, a tak¿e
rozwi¹zania komisji.
§ 23
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dzie i dzia³a w jej imieniu.
§ 26
1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy
oraz na zlecenie Rady.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
3. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji na pocz¹tku ka¿dego roku
kalendarzowego oraz z w³asnej inicjatywy.
4. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
5. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i podmiot kontroli oraz termin
jej przeprowadzenia.
§ 27
1. Do kierowania prac¹ komisji Radni wybieraj¹ przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
2. Przewodnicz¹cy komisji:
a) organizuje pracê komisji,
b) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
c) sk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 28
Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania regulaminu komisji,
2) aktywnego uczestniczenia w pracach komisji,
§ 29
1. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego Komisji w miarê potrzeby, nie rzadziej ni¿ raz
na pó³rocze.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ Komisjê na pisemny wniosek 1/2 ogólnej liczby cz³onków
Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji, zaproszone na posiedzenie.
4. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
6. Uchwa³y (rozstrzygniêcia) podejmowane przez Komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy liczby cz³onków Komisji.
7. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji.
§ 30

1. W sk³ad Komisji wchodz¹ wy³¹cznie radni.
2. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy, ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

1. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii lub wniosków i s¹ przedk³adane Radzie.
2. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci przynajmniej raz na rok.

§ 24

§ 31

Komisja Rewizyjna jest komisj¹ Rady Gminy powo³an¹ do przeprowadzenia kontroli dzia³alnoci Wójta oraz
podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.

Komisja bada pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci, rzetelnoci, dzia³alnoæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno-administracyjn¹ kontrolowanych jednostek, a w szczególnoci realizacjê uchwa³ Rady,
okrelaj¹cych podstawowe kierunki spo³eczno-gospodarczej dzia³alnoci Gminy.

§ 25
Komisja sk³ada siê z radnych, podlega wy³¹cznie Ra-
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§ 32

Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia
kontroli.
§ 33
1. Kontrolê mo¿e przeprowadzaæ wy³oniony z cz³onków
Komisji zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej 3 cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez przewodnicz¹cego Komisji.
3. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione:
 termin,
 przedmiot,
 zakres przeprowadzonej kontroli.
§ 34
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Poz. 1650
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Zespó³ kontrolny (komisja) uprawniony jest do:
wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej,
wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli, po uzyskaniu zgody Rady,
¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,
przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 35

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
 przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
 przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 36
Zadaniem zespo³u kontrolnego (komisji) jest:
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
§ 37
1. Z przebiegu kontroli zespó³ (komisja) sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u
kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przy-

czyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
 okrelenie zakresu i przedmiotu kontroli,
 czas trwania kontroli
 ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
 wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik
jednostki kontrolowanej, drugi  przewodnicz¹cy Rady,
trzeci  pozostaje w aktach komisji.
§ 38
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na
przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a
przedmiotem kontroli.
§ 39
Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz
Wójta wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec
osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoci.
§ 40
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ komisjê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku
mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ uzasadnione przyczyny ich nie wykonania i propozycje co do
sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 41
W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, komisja zawiadamia Wójta Gminy o tym fakcie.
§ 42
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia Radzie w
formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wnioski, zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
 jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.
§ 43
Obs³ugê techniczno- biurow¹ Komisji prowadzi Urz¹d.
§ 44
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Urz¹d Gminy.
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Wójt Gminy
§ 45

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady lub wyboru go przez Radê Gminy i up³ywa z dniem kadencji Rady Gminy.
§ 46
1. Wójt na pierwszym posiedzeniu Rady sk³ada wobec
Rady lubowanie o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców Gminy.
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania  Tak
mi dopomó¿ Bóg.
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 47
1. Wójt po objêciu funkcji przedstawia Radzie swojego
zastêpcê, okrelaj¹c zakres spraw, którymi bêdzie siê
on zajmowaæ.
§ 48
Po up³ywie kadencji Wójt oraz jego zastêpca pe³ni¹
swoje funkcje do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
wybranego Wójta i jego zastêpcy.
§ 49
1. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
2. Do chwili objêcia obowi¹zków Wójta przez nowo wybranego Wójta jego obowi¹zki pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed up³ywem kadencji Wójta.
4. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczna z odwo³aniem jego zastêpcy.
§ 50
1. Je¿eli w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 2
ustawy o bezporednim wyborze wójta, burmistrza,
prezydenta miasta nie zosta³ zg³oszony ¿aden kandydat wyboru Wójta dokonuje Rada Gminy.
2. Prawo zg³aszania kandydatów na Wójta przys³uguje co
najmniej 1/3 ustawowego sk³adu Rady, musi mieæ formê pisemn¹ i radny mo¿e podpisaæ siê tylko pod wnioskiem zg³aszaj¹cym jednego kandydata na Wójta.
3. Wybór Wójta nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Wójta w terminie 2
miesiêcy od dnia wyborów, obowi¹zki Wójta do koñca
kadencji pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady
Ministrów, na wniosek Ministra w³aciwego do spraw
administracji.
§ 51
Funkcji Wójta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ Wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du tery-
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torialnego, w tym Gminie, w której jest Wójtem lub zastêpc¹ Wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 52
Wójt, zastêpca Wójta nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn, mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonania mandatu.
§ 53
1. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
a) wykonywanie uchwa³ Rady i zadañ Gminy okrelonych przepisami prawa,
b) przygotowanie projektów uchwa³,
c) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
d) gospodarowanie mieniem komunalnym,
e) przygotowanie i wykonywanie bud¿etu Gminy,
f) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
g) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
h) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Wójta nale¿y:
 w zakresie ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców:
a) opracowanie planu operacyjnego przed powodzi¹,
b) og³oszenie i odwo³anie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
c) zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezporedniego
zagro¿enia,
d) w przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
podejmowanie dzia³añ okrelonych w innych przepisach prawa,
 w zakresie zarz¹dzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
e) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
f) emitowanie papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
g) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
h) dysponowanie rezerwami bud¿etowymi,
i) blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹,
j) udzielanie pe³nomocnictw kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej,
k) wyra¿anie zgody na zwiêkszenie wydatków nie maj¹cych pokrycia w planowanych dochodach Gminy
lub zwiêkszanie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 54
1. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
2. Wójt mo¿e do z³o¿enia owiadczenia woli w zakresie
zarz¹du mieniem w jego imieniu upowa¿niæ inn¹ osobê, w tym zastêpc¹ Wójta, równie¿ w przypadkach, je¿eli czynnoæ prawna, wymaga dla swojej skutecznoci kontrasygnaty Skarbnika Gminy, lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
§ 55
1. Wójt w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzeñ.
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2. Zarz¹dzenie Wójta podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia go do zatwierdzenia
na najbli¿szej sesji Rady.
3. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
Wójtom s¹siednich Gmin i starocie powiatu, w którym le¿y Gmina, nastêpnego dnia po ich og³oszeniu.

2.
3.

§ 56
1. Pracownikiem samorz¹dowym, zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt.
2. Rada, odrêbn¹ uchwa³¹ okrela warunki p³acy Wójta.
3. Pozostali pracownicy samorz¹dowi s¹ zatrudnieni na
podstawie powo³ania lub umowy o pracê.
§ 57
Wójt wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych z
organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 58
1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy, którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela Regulamin Organizacyjny nadany w drodze
zarz¹dzenia przez Wójta.
§ 59
1. Rada udziela Wójtowi absolutorium z wykonania bud¿etu Gminy nie póniej ni¿ do 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego po roku, za które ma byæ udzielone absolutorium.
2. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia b¹d
nie udzielenia absolutorium Rada zapoznaje siê z wyjanieniami Wójta, opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
3. Rada g³osuje nad wnioskiem przedstawionym w sprawie absolutorium przez Komisjê Rewizyjn¹.
4. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia b¹d
nie udzielenia absolutorium bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
§ 60
1. Uchwa³a Rady w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania
Wójta.
2. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum z
przyczyn okrelonych w ust. 1, mo¿e zostaæ podjêta
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia
uchwa³y w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium.
3. Rada przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust.
1, zapoznaje siê z wyjanieniami Wójta i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z powodu nie udzielenia absolutorium, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 61
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z innej przyczyny

4.

5.

ni¿ nie udzielenie absolutorium jedynie na pisemny
i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ oraz w³aciw¹ komisjê
Rady.
Rada rozpatruje sprawê o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1, na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po sesji, na której zosta³ z³o¿ony wniosek.
Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum, o
którym mowa w ust. 1, podejmowana jest wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu imiennym.
Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów kolejny wniosek w sprawie odwo³ania Wójta mo¿e byæ zg³oszony, w tym trybie, nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
§ 62

1. Maj¹tek Gminy, s³u¿¹cy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mo¿e byæ zarz¹dzany przez jednostki
organizacyjne.
2. Zasady zarz¹dzania, o jakich mowa w ust. 1, okrela
Rada w drodze odrêbnych uchwa³.
3. Wójt prowadzi rejestry:
a) sk³adników mienia komunalnego,
b) podmiotów zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi sk³adnikami tego mienia.
Rozdzia³ IV
Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy
§ 63
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy,a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1,
3. Uchwa³y, o jakich mowa w ust. 1, powinny okrelaæ w
szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§ 64
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkañców
maj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków rad so³eckich oraz
sposób zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich
okrela Rada w odrêbnych statutach so³ectw.
§ 65
Rada w statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie
przez organy jednostki pomocniczej wzglêdem mienia oddanego jej do korzystania.
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§ 66

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy
§ 67
1. Na terenie Gminy istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
a) Urz¹d Gminy,
b) Gminny Orodek pomocy spo³ecznej,
c) Zespó³ Szkó³  Szko³a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czeczewie,
d) Zespó³ Szkó³  Szko³a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Pomieczynie,
e) Zespó³ Szkó³  Szko³a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Przodkowie,
f) Szko³a Podstawowa w Szar³acie,
g) Szko³a Podstawowa w Wilanowie,
h) Przedszkole samorz¹dowe w Przodkowie.
Rozdzia³ V
Radni
§ 68
Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê
z mieszkañcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje
zg³aszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do
rozpatrzenia.
§ 69
1. Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach Rady
Gminy nastêpuj¹ce lubowanie:
Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej Gminy i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê na pierwszej sesji Rady, na
której obecny jest radny, w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.
lubowanie mo¿na z³o¿yæ dodaj¹c zdanie  tak mi dopomó¿ Bóg.
3. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu radnego.
§ 70
Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 71
1. Komisja Rady lub grupa co najmniej 5 radnych ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej. Radny ma prawo udzia³u w g³osowaniu na sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
2. Tryb zg³aszania interpelacji i zapytañ okrela Regulamin Rady.
§ 72
1. Radny korzysta z ochrony prawnej, przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest cz³onkiem, za wyj¹tkiem
sytuacji, do których odnosz¹ siê przepisy o zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹-
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zania s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez
radnego mandatu.
3. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia wykonywania jego
obowi¹zków.
4. Radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê na
podstawie obowi¹zuj¹cego prawa.
5. Na zasadach okrelonych przez Radê prawo do diet
oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿y tak¿e so³tysom oraz
przewodnicz¹cym zarz¹dów innych jednostek pomocniczych Gminy.
§ 73
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
a) mandatem pos³a lub senatora,
b) wykonywaniem funkcji wojewody lub wice wojewody,
c) cz³onkostwem w organizacji innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
d) z pe³nieniem funkcji kierownika lub zastêpcy w jednostkach organizacyjnych Gminy,
e) wykonywaniem pracy w Urzêdzie Gminy, w której uzyska³ mandat.
§ 74
Radny nie mo¿e:
a) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego Gminy,
b) zarz¹dzaæ dzia³alnoci¹, byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu dzia³alnoci z u¿yciem
maj¹tku komunalnego Gminy,
c) byæ cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych
i rewizyjnych ani pe³nomocnikiem handlowym spó³ek
prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby,
d) posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
e) zawieraæ umów cywilnoprawnych z Wójtem,w którym
uzyska³ mandat,
f) podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do
wykonywania mandatu,
g) powo³ywaæ siê na pe³niony mandat w zwi¹zku z podejmowaniem dodatkowych zajêæ b¹d prowadzon¹
na w³asny rachunek lub z innymi osobami dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§ 75
1. Radny jest zobowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia o
swoim stanie maj¹tkowym i ma³¿onka, je¿eli istnieje
wspólnota maj¹tkowa, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. Owiadczenie maj¹tkowe radny sk³ada Przewodnicz¹cemu Rady w terminie 30 dni od dnia objêcia mandatu
oraz na dwa miesi¹ce przed dat¹ wyborów do Rady
Gminy nastêpnej kadencji.
3. Owiadczenie o stanie maj¹tkowym przechowuje siê
przez 6 lat.
4. Nie z³o¿enie owiadczenia w terminie powoduje, ¿e
radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia
owiadczenia.
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Rozdzia³ VI
Pracownicy Samorz¹dowi
§ 76
1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby okrelone w
Statucie.
2. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
Wójta osob¹ w³aciw¹ jest Przewodnicz¹cy Rady Gminy
3. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z pozosta³ymi pracownikami samorz¹dowymi w³aciwy jest Wójt, jako kierownik Urzêdu Gminy, bêd¹cego
zak³adem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.
§ 77
1. Powo³anie, jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami Urzêdu Gminy jest stosowane wobec
Sekretarza i Skarbnika Gminy.
2. Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której
zosta³ zg³oszony wniosek o odwo³anie.
3. Przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu, Rada jest obowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ osoby, której dotyczy
wniosek o odwo³anie.
4. Postanowieñ ust. 2 i 3 nie stosuje siê w razie odwo³ania równoznacznego z rozwi¹zaniem stosunku pracy
bez wypowiedzenia.
§ 78
Inne ni¿ wymienione w § 77 osoby s¹ zatrudnione w
Urzêdzie Gminy na podstawie umowy o pracê.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 79
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego
uchwalenia.

przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w
Wejherowie:
w § 5 pkt 1 podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz towarzysz¹cy opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa lub do osób o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoci.
w § 5 pkt 1 podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego
stopnia niepe³nosprawnoci oraz towarzysz¹cy im
opiekunowie.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y Rady Miasta Wejherowa wymienionej w § 1 pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

1652
UCHWA£A Nr IVk/VI/75/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r.
Dz. U. Nr 67 poz. 321 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala:

1651

§1

UCHWA£A Nr IVk/VI/70/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 marca 2003 r.

Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminê Miasta Wejherowa obejmuj¹cy:
1. Szko³ê Podstawow¹ Nr 5 im. Fryderyka Chopina,
ul. Gdañska 30 w Wejherowie.
2. Szko³ê Podstawow¹ Nr 6 im. Tadeusza Kociuszki,
ul. miechowska 36 w Wejherowie.
3. Szko³ê Podstawow¹ Nr 8 im. Martyrologii Pianicy,
ul. Nanicka 22 w Wejherowie.
4. Szko³ê Podstawow¹ Nr 9 im. Józefa Wybickiego, Osiedle 1000-lecia PP w Wejherowie.
5. Szko³ê Podstawow¹ Nr 11 im. Teodora Bolduana, Osiedle Kaszubskie 27 w Wejherowie.
6. Gimnazjum Nr 1 im. Miko³aja Kopernika, ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie.
7. Gimnazjum Nr 2 im. I Morskiego Pu³ku Strzelców,
ul. Kalwaryjska 3 w Wejherowie.
8. Gimnazjum Nr 3 ul. Nanicka 22 w Wejherowie.
9. Gimnazjum Nr 4 ul. Gdañska 30 w Wejherowie.
Szko³a Podstawowa Nr 6 i Gimnazjum Nr 2  funkcjonuje jako Zespó³ Szkó³ Nr 1.
Szko³a Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 4  funkcjonuje jako Zespó³ Szkó³ Nr 2.

o zmianie uchwa³y Nr IVk/III/39/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050), art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43) oraz poz. 64
za³¹cznika Nr 3 do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku
od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U.
z 1993 Nr 11 poz. 50 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IVk/III/39/2002 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³at za
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Szko³a Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 3  funkcjonuje jako Zespó³ Szkó³ Nr 3.
§2
Okrela siê granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
Szczegó³owy wykaz ulic objêtych obwodami szkó³ wraz
z map¹ obwodów stanowi¹ Za³¹cznik Nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.

4.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Rady Miasta
Nr IVk/VI/75/2003
z dnia 18 marca 2003 r.

5.

w sprawie ustalenia planu
sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów
1. Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 5 stanowi¹
po³o¿one w Wejherowie ulice:
Asnyka, Baczyñskiego, Bema, Bolduana, Brzechwy,
Ceynowy, Chmielewskiego, Czarneckiego, Drze¿d¿ona, Fenikowskiego. Gdañska, Grottgera, Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyñskich, Jaminowa, Konopnickiej, Ks. Piotra Skargi, Lemiana, Maszopów, Mestwina, Morska, Mokwy, Necla, Norwida, Obroñców
Kêpy Oksywskiej, Obroñców Poczty Gdañskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pierwszego Morskiego Pu³ku
Strzelców, Patoka, Pokoju, Reja, Rybacka, Rzemielnicza, Staffa, Stefczyka, Szyprów, Szczukowskiej, wiêtope³ka, Tuwima, Trepczyka, Wakowskiego, Czeladnicza.
2. Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 6 stanowi¹
po³o¿one w Wejherowie ulice:
12 Marca, Brzozowa, Cicha, Gniewowska, Judyckiego, Kamienna, Kasprowicza, Klasztorna, Krasickiego,
Krzy¿owa, Matejki, Myliwska, Nowa, Obroñców Westerplatte, Odrêbna, Ofiar Grudnia, Reformatów, Osiedle Staszica, Paderewskiego, Pl. Jakuba Wejhera 1, 2,
3, 4; Podgórna, Pogodna, Polna, Po³udniowa, Poprzeczna, Przebendowskiego, Pucka, P³k. D¹bka, Roszczynialskiego, Rzenicka, Sêdzickiego, Sikorskiego, miechowska, rodkowa, Torowa, W¹ska, Wniebowst¹pienia, Wschodnia, Wysoka, Lena, Krótka, Zamkowa,
Skibniewskiej, Gniewowo.
3. Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 8 stanowi¹
po³o¿one w Wejherowie ulice:
Akacjowa, Broniewskiego, I Brygady Pancernej W.P.,
Budowlanych, Chopina, Osiedle Chopina, Dolna, Derdowskiego, Graniczna, Geodety, Gulgowskiego, Plac
Grunwaldzki, Ks. Heyki, Dr. Jagalskiego, Jana z Kolna,
Jasna, Nad kana³em, Karnowskiego, Kolejowa, Ko³³¹taja, Krasiñskiego, Kusociñskiego, Lelewela, Majkow* Za³¹cznika Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

6.

7.

8.
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skiego, Mostowa, Nadrzeczna, Ogrody Nanickie, Nanicka, Narutowicza, Niska, Okrê¿na, Ofiar Pianicy, Przemys³owa, Pu³askiego, Podmiejska, Rejtana, Rogali, S³oneczna, S³owackiego, Tartaczna, Traugutta, Wczasowa,
Zwyciêstwa, ¯eromskiego, Nadbrze¿e Redy, Techników, Architektów, In¿ynierska, Stolarska, K¹pino.
Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 9 stanowi¹
po³o¿one w Wejherowie ulice:
10 Lutego, 3 Maja, Bukowa, Dworcowa, Harcerska,
Gen. Hallera, Inwalidów Wojennych, Kalwaryjska, Kopernika, Kot³owskiego, Krofeya, Krzywa, Kwiatowa, £¹kowa, £êgowskiego, Marynarki Wojennej, MJR. Henryka Sucharskiego, Modra, Mostnika, Osiedle 1000 PP,
Osiedle Przyjani, Plac Marsza³ka Pi³sudskiego, Rogaczewskiego, Sienkiewicza, S³owiñców, Sobieskiego,
Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Szczêliwa, Zielona, Kocielna, Pó³nocna, w. Jana, Zachodnia, Z³ota, Urocza, Wejherowska, Wzgórze Wolnoci,
Abrahama, D¹browskiego, Kociuszki, Parkowa, Plac
Jakuba Wejhera (bez Nr 1; 2; 3; 4), Sobieskiego, w.
Jacka, Wa³owa, Wybickiego, Mickiewicza.
Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 11 stanowi¹
po³o¿one w Wejherowie ulice:
Borowiacka, Che³moñskiego, I Brygady Wojska Polskiego, Iwaszkiewicza, Kaszubska, Kochanowskiego, Kociewska, Kossaka, Kropid³owskiej, Ludowa, Nowiejskiego, Obroñców Helu, Obroñców Wybrze¿a, Osiedle Kaszubskie, Partyzantów, P³k. Pruszkowskiego, Pomorska,
Prusa, Sióstr St. i K. Panek, Starom³yñska, Weteranów,
Wyspiañskiego, Wyczó³kowskiego.
Granice obwodu Gimnazjum Nr 1 stanowi¹ po³o¿one
w Wejherowie ulice:
10 Lutego, 3 Maja, Bukowa, Dworcowa, Harcerska,
Gen. Hallera, Inwalidów Wojennych, Kalwaryjska, Kopernika, Kot³owskiego, Krofeya, Krzywa, Kwiatowa, £¹kowa, £êgowskiego, Marynarki Wojennej, MJR. Henryka Sucharskiego, Modra, Mostnika, Osiedle 1000 PP,
Osiedle Przyjani, Plac Marsza³ka Pi³sudskiego, Rogaczewskiego, Sienkiewicza, S³owiñców, Sobieskiego,
Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Szczêliwa, Zielona, Kocielna, Pó³nocna, w. Jana, Zachodnia, Z³ota, Urocza, Wejherowska, Wzgórze Wolnoci,
Abrahama, D¹browskiego, Kociuszki, Parkowa, Plac
Jakuba Wejhera (bez Nr 1; 2; 3; 4), Sobieskiego, w.
Jacka, Wa³owa, Wybickiego, Mickiewicza.
Granice obwodu Gimnazjum Nr 2 stanowi¹ po³o¿one
w Wejherowie ulice:
12 Marca, Brzozowa, Cicha, Gniewowska, Judyckiego, Kamienna, Kasprowicza, Klasztorna, Krasickiego,
Krzy¿owa, Matejki, Myliwska, Nowa, Obroñców Westerplatte, Odrêbna, Ofiar Grudnia, Reformatów, Osiedle Staszica, Paderewskiego, Pl. Jakuba Wejhera 1, 2,
3, 4; Podgórna, Pogodna, Polna, Po³udniowa, Poprzeczna, Przebendowskiego, Pucka, P³k. D¹bka, Roszczynialskiego, Rzenicka, Sêdzickiego, Sikorskiego, miechowska, rodkowa, Torowa, W¹ska, Wniebowst¹pienia, Wschodnia, Wysoka, Lena, Krótka, Zamkowa,
Skibniewskiej, Gniewowo.
Granice obwodu Gimnazjum Nr 3 stanowi¹ po³o¿one
w Wejherowie ulice:
Akacjowa, Broniewskiego, I Brygady Pancernej W.P.,
Budowlanych, Borowiacka, Chopina, Osiedle Chopina, Dolna, Che³omoñskiego,Derdowskiego, Geodetów,
Gulgowskiego, Graniczna, Plac Grunwaldzki, Ks. Hey-
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ki, Iwaszkiewicza, Dr. Jagalskiego, Jana z Kolna, Jasna, Nad kana³em, Karnowskiego, Kolejowa, Ko³³¹taja, Krasiñskiego, Kusociñskiego, Kaszubska, Kochanowskiego, Kociewska, Kossaka, Kropid³owskiej, Lipowa, Lelewela, Ludowa, Majkowskiego, Mostowa, Nadrzeczna, Nowowiejskiego, Ogrody Nanickie, Nanicka,
Narutowicza, Niska, Obroñców Helu, Obroñców Wybrze¿a, Osiedle Kaszubskie,, Okrê¿na, Ofiar Pianicy,
Podmiejska, Partyzantów, P³k.Pruszkowskiego, Przemys³owa, Pu³askiego, Pomorska, Prusa, Rejtana, Rogali,
S³oneczna, Sióstr St. i K. Panek, Starom³yñska, S³owackiego, Tartaczna, Traugutta, Weteranów, Wyczó³kowiskiego, Wierzbowa, Wyspiañskiego, Wczasowa, Zwyciêstwa, ¯eromskiego, Nadbrze¿e Redy, Techników,
Architektów, In¿ynierska, Stolarska, K¹pino.
9. Granice obwodu Gimnazjum Nr 4 stanowi¹ po³o¿one
w Wejherowie ulice:
Asnyka, Baczyñskiego, Bema, Bolduana, Brzechwy,
Ceynowy, Chmielewskiego, Czarneckiego, Drze¿d¿ona, Fenikowskiego, Gdañska, Grottgera, Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyñskich, Jaminowa, Konopnickiej, Ks. Piotra Skargi, Lemiana, Maszopów, Mestwina, Morska, Mokwy, Necla, Norwida, Obroñców
Kêpy Oksywskiej, Obroñców Poczty Gdañskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pokoju, Pierwszego Morskiego
Pu³ku Strzelców, Patoka, Reja, Rybacka, Rzemielnicza,
Staffa, Stefczyka, Szyprów, wiêtope³ka, Szczukowskiej, Tuwima, Trepczyka, Wakowskiego, Czeladnicza.

1653
UCHWA£A Nr VII/44/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie przyjêcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w
latach 2003  2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733
z uwzglêdnieniem pó. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/44/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 20 marca 2003 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
ZASOBEM MIESZKANIOWYM
MIASTA I GMINY PRABUTY
NA LATA 2003-2007
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego w art. 21 ust. 1 stanowi: i¿ Rada Gminy
uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wchodz¹ lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Prabuty tj.
lokale mieszkalne nie wykupione w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w budynkach mieszkalnych stanowi¹cych komunalny zasób Gminy oraz lokale socjalne.
Na dzieñ 30 wrzenia 2002 r. ³¹czna iloæ lokali stanowi¹cy mieszkaniowy zasób Gminy wynosi³a: 671 lokale
o ró¿nym standardzie, wielkoci oraz statusie.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy zgodnie z treci¹ art. 21 ust. 2 Ustawy o
ochronie praw lokatorów obejmuje:
1) Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne:
I. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy:
456 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
202 lokale w budynkach wy³¹cznie gminnych
13 lokali socjalnych
razem: 671 lokale

1.

§1
Uchwala siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2003
 2007 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2.

§2
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy do realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003  2007.

3.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk

II.

Stan techniczny budynków przedstawia siê nastêpuj¹co:
Podzia³ budynków i mieszkañ:
budynki mieszkalne do 1918 r.  85 z 295 mieszkaniami
budynki mieszkalne do 1944 r.  56 z 197 mieszkaniami
budynki mieszkalne do 1960 r.  5 z 10 mieszkaniami
budynki mieszkalne po 1960 r.  25 z 169 mieszkaniami
171 671
Wyposa¿enie budynków (mieszkañ):
woda:
669 (170 budynków)
kanalizacja i szambo:
669 (170 budynków)
ciep³a woda:
78 (18 budynków)
gaz:
480 (104 budynki)
c.o.:
217 (37 budynków)
Konstrukcja budynków:
budynki mieszkalne o konstrukcji stropów ognioodpornych:
29
budynki mieszkalne o konstrukcji stropów  drewniane:
142
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów .
Gmina tworzy zasób lokali socjalnych.
Na dzieñ 30 wrzenia 2002 r. Gmina Prabuty posiada
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lokale socjalne w budynkach komunalnych i Wspólnot
Mieszkaniowych  13 lokali o pow. 314,93 m2.
Zmiana stawki czynszu za lokal socjalny nastêpowaæ
bêdzie wraz ze zmian¹ stawki czynszu za lokal mieszkalny.
Z posiadanego aktualnie zasobu mieszkaniowego o
obni¿onym standardzie, planuje siê wydzieliæ lokale socjalne (w przypadku opró¿nienia w/w lokali przez dotychczasowych najemców). W latach 2003-2007 w ten
sposób planuje siê uzyskaæ oko³o 7 lokali socjalnych(wykaz lokali socjalnych- za³¹cznik nr 1).
III.Prognoza zmian w mieszkaniowym zasobie gminy w
latach 2003-2007:
 zmniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy, wynikaj¹ce ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  96.
Prognozowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych na lata
2003-2007:
2003  15
2004  18
2005  20
2006  20
2007  23
96
2) Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹ca ze stanu technicznego budynków i lokali
mieszkalnych z podzia³em na kolejne lata.

Administrator  ZGM sp. z o. o, jako zarz¹dzaj¹cy mieszkaniowym zasobem gminy, co roku dokonuje regularnie przegl¹dów obiektów i szacuje koszt remontów oraz
przygotowuje projekty planów rzeczowo-finansowych.
Do podstawowego zakresu robót remontowych, wykonywanych przez administracjê budynków komunalnych, nale¿¹:
 remonty mieszkañ przydzielonych osobom z listy
oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkañ oraz po zmar³ych i po eksmisjach,
 wymiana stolarki okiennej  zgodnie z regulaminem
wymiany stolarki okiennej (za³¹cznik nr 2),
 modernizacja systemów grzewczych w budynkach,
 ocieplenie budynków,
 ocieplenie stropodachów,
 malowanie elewacji,
 roboty dekarsko-blacharskie,
 roboty wodno-kanalizacyjne,
 roboty ogólnobudowlane,
 wymiana wewnêtrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach,
 remonty budynków gospodarczych,
 remonty obiektów ma³ej architektury (ogrodzenia,
mietniki itp.)
 wymiana wewnêtrznej instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach,
 wymiana wewnêtrznych linii zasilania elektrycznego w budynkach.

Remonty budynków finansowane s¹ z wp³ywów czynszowych za lokale mieszkalne lub z dotacji gminy i innych
róde³ wg poni¿szej tabeli:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa zadania
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana i remont pokryæ dachowych - budynki
Remont konstrukcji dachowych
Roboty ocieplenia cian budynków
Roboty dociepleniowe, stropodachów budynków
Wymiana wewnêtrznych elektrycznych instalacji
budynków  iloæ lokali
Wymiana wewnêtrznych linii zasilania
elektrycznego budynkach
Wymiana wew. instalacji c.o. – grzejniki szt.
Wymiana wewnêtrznych instalacji centralnego
ogrzewania  przewody w budynkach
Malowanie klatek schodowych
Malowanie elewacji – iloæ budynków

3) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
Podstawowym ród³em finansowania gospodarki
mieszkaniowej s¹ czynsze. W wyniku aktualnej polityki czynszowej oraz wprowadzonych zmian w systemie

2003
25
12
1
-

2004
40
20
2
-

2005
40
20
3
1
1
-

2006
50
30
4
2
2
1

2007
60
40
5
2

2

4

5

6

8

1

1

2

3

3

60

50

50

40

30

-

2

1

1

2

8
2

6
1

6
1

6
1

8
1

zarz¹dzania, od roku 2001 wp³ywy czynszowe pokrywaj¹ w pe³ni koszty utrzymania budynków i administracji oraz niezbêdne koszty remontów i awarii, ale nie
pozwalaj¹ na pokrycie planowanych remontów kapitalnych.

Wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz modernizacjê lokali i budynków, przedstawia poni¿sza tabela:

Wyszczególnienie
Ogó³em nak³ady na remonty
i k-ty eksploat.
w tym:

Faktyczne
wyk. w 2001
635.200

Projekt planu na lata 2002-2006
2002
730.000

2003

2004

803.000

907.400

2005
1043.500

2006

2007

1200.000 1380.000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Koszty eksploatacji — udzia³
gminy we Wspólnotach
Remonty
w tym:
remonty lokali komunalnych
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336.566

346.600

357.000

374.800

412.300

463.500

510.000

254.820

315.700

371.500

448.700

536.200

626.500

740.000

odpis na f. remontowy

43.818

67.700

74.500

83.900

95.000

110.000

130.000

Zak³ad. wzrost czynszu
3% wart. odtworzen.
stawka czynszu
% wzrostu czynszu
% wart. odtworzeniowej

4,53
2,30
25
1,52

4,48
2,53
10
1,69

4,73
2,78
10
1,76

4,90
3,14
13
1,92

5,05
3,61
15
2,14

5,20
4,15
15
2,39

5,35
4,77
15
2,67

Wielkoæ rodków finansowych na gospodarkê mieszkaniow¹ w poszczególnych latach uzale¿niona bêdzie
od mo¿liwoci bud¿etu Miasta, rodków Krajowego
Funduszu Mieszkalnego, poziomu cen materia³ów budowlanych, us³ug, poziomu czynszów i windykacji
czynszów.
4) Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególnoci:
a) planowana sprzeda¿ lokali:
Gmina Prabuty popiera i stwarza warunki dla przedsiêwziêæ maj¹cych wp³yw na racjonalizacjê i poprawê
mieszkaniowego zasobu Gminy.
Wyra¿a siê to w nastêpuj¹cych dzia³aniach:
 udzielanie bonifikat dla najemców zg³aszaj¹cych
chêæ wykupu mieszkania,
 umo¿liwienie zamian mieszkañ zarówno pomiêdzy
najemcami lokali komunalnych, jak i zajmuj¹cymi
mieszkania w innych zasobach,
 wyra¿enie zgody dla nadbudów i modernizacji pomieszczeñ mieszkalnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,
 przeznaczenie na adaptacje na mieszkania lokali i budynków niemieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy,
 dzia³ania zmierzaj¹ce do tworzenia TBS.
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
1) za lokale mieszkalne,
2) za lokale socjalne.
§2
1. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali
mieszkalnych, stanowi¹cy mieszkaniowy zasób gminy.
2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania 
op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i elektryczn¹.
3. Najemca, oprócz czynszu, jest obowi¹zany do uiszczania op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do
lokalu energii, gazu, wody oraz za odbiór nieczystoci
p³ynnych i sta³ych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy nie
maj¹ zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.

§3
1. Podwy¿ka czynszów bêdzie nastêpowa³a co 6 miesiêcy z uwzglêdnieniem wymogów, ¿e stawka czynszu nie
mo¿e przekroczyæ 3% wartoci odtworzeniowej lokalu. Wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatu kwidzyñskiego og³asza Wojewoda Pomorski co 6 m-cy w Dzienniku Urzêdowym
Województwa w drodze obwieszczenia.
2. Stawkê czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego ustala Burmistrz Miasta i Gminy w drodze Zarz¹dzenia.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki
najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 50%.
§4
Czynsze w zasobie mieszkaniowym Gminy Prabuty
ustalane bêd¹ przy zastosowaniu nastêpuj¹cych czynników podwy¿szaj¹cych i obni¿aj¹cych:
1. Czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê czynszu to:
a) mieszkanie wyposa¿one jest w ³azienkê  o 10%,
b) mieszkanie wyposa¿one jest w centralne ogrzewanie  o 10%,
c) mieszkanie wyposa¿one jest w gaz przewodowy 
o 10%,
d) budynki wybudowane i po kapitalnym remoncie do
25 lat  o 20%.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawkê czynszu to:
a) mieszkanie o z³ym stanie technicznym do 20%,
w tym:
 zawilgocenia (dot. tylko pow. pomieszczenia zawilgoconego) do 15%,
 uszkodzenie cian zewnêtrznych  5%,
 z³y stan stolarki okiennej  5%,
b) wspólne korzystanie z przedpokoju lub w.c.  15%,
c) ciemna kuchnia (dot. tylko pow. kuchni bez okna) 
10%,
d) mieszkanie w budynku o galeriowym uk³adzie wejæ
 20%,
e) inne uci¹¿liwoci z tytu³u po³o¿enia mieszkania w
budynku do 20%,
w tym:
 bezporedni parter przy kot³owni w okresie grzewczym  15%,
 bezporednie s¹siedztwo z lokalem gastronomicznym (przylegaj¹ca ciana)  15%,
 mieszkanie o trudnym dojciu  5%,
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 mieszkanie w budynku do rozbiórki  40%,
 brak przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej (szambo)  10%,
 wc poza mieszkaniem lub budynkiem  15%,
f) mieszkanie w budynkach po³o¿onych poza granicami administracyjnymi miasta  30%.
3. Suma czynników obni¿aj¹cych nie mo¿e przekroczyæ
40% stawki czynszu.
§5

wy¿sza stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu ulepszeñ, maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
zmniejsza siê zgodnie z czynnikami obni¿aj¹cymi stawkê czynszu.
3. Przed zmian¹ umowy najmu, zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników wymienionych w ust. 1 i 2.

Czynniki podwy¿szaj¹ce i obni¿aj¹ce stawkê czynszu
nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.

§8

§6
Okrela siê podzia³ obowi¹zków zwi¹zanych ze stosunkiem najmu pomiêdzy wynajmuj¹cym, a najemc¹ lokalu
w zasobach mieszkaniowych gminy wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy s¹ zobowi¹zani do pokrywania kosztów ni¿ej wymienionych prac:
a) naprawy i konserwacji pod³óg, posadzek, p³ytek
ceramicznych oraz wymiany wyk³adzin pod³ogowych,
b) naprawy i konserwacji okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi
wejciowych do lokalu od strony wewnêtrznej,
c) naprawy i konserwacji pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych wêglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, umywalek, zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych
oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest
wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
d) naprawy i konserwacji osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
e) naprawy, konserwacji i wymiany eta¿owego centralnego ogrzewania, jeli nie zosta³o ono zainstalowane na koszt najemcy,
f) naprawy, konserwacji i wymiany przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych a¿ do pionów zbiorczych,
g) usuniêcia skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku spowodowanych przez najemcê lub cz³onków
jego gospodarstwa domowego albo odwiedzaj¹ce
go osoby,
h) osoby dokonuj¹ce zamian zobowi¹zane s¹ do wykonywania wszelkich prac remontowych na w³asny
koszt.
2. Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
a) utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku mieszkañców,
b) naprawy instalacji i wyposa¿enia technicznego w
zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy,
c) wymiany pieców grzewczych, pod³óg, posadzek
oraz tynków jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê
nie powsta³y z winy najemcy
d) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  zgodnie z
regulaminem stanowi¹cym za³¹cznik nr 2.
§7
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy pod-

Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca w kasie wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
wynajmuj¹cego rachunek bankowy, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê p³atnoci.
§9
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
Za³¹cznik Nr 1
WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH NA LATA 2003  2007
1) ul. Mickiewicza nr 12 m. 1
2) ul. Kopernika nr 3 m. 2
3) ul. D³uga nr 15 m. 1
4) ul D³uga nr 7 m. 4
5) ul. Warszawska nr 4 m. 4
6) ul. Rolnicza nr 1 m. 2
7) Kolonia G¹ski nr 2 m. 2
Ogó³em 7 lokali mieszkalnych.

pow. u¿yt.
pow. u¿yt.
pow. u¿yt.
pow. u¿yt.
pow. u¿yt.
pow. u¿yt.
pow. u¿yt.

28,76
17,50
27,82
13,69
27,19
15,30
27,38

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Za³¹cznik Nr 2
REGULAMIN WYMIANY OKIEN
w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego
Miasta i Gminy Prabuty
1. Wniosek lokatora o wymianê okien w lokalu opiniuje
komisja powo³ana przez zarz¹dcê w sk³adzie:
 dwóch pracowników ZGM Sp. z o.o.,
 jeden pracownik Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach.
2. Wymianie na koszt WYNAJMUJ¥CEGO podlegaj¹
okna, które w ocenie komisji powo³ywanej w trybie
ustalonym w pkt 1, s¹ zu¿yte, a ich stan techniczny nie
pozwala na dalsz¹ eksploatacjê.
3. Wymianie z udzia³em w kosztach WYNAJMUJ¥CEGO
i NAJEMCY lokalu podlegaj¹ okna, które w ocenie komisji powo³anej w trybie ustalonym w pkt 1, spe³niaj¹
nastêpuj¹ce warunki:
a) w ocenie komisji powo³anej w trybie ustalonym w
pkt 1, stan techniczny okien pozwala na dalsz¹ eksploatacjê po naprawie przez NAJEMCÊ,
b) wymiana okien mo¿e byæ dokonana wy³¹cznie na
wniosek najemcy,
c) koszty wymiany okien (materia³ + robocizna) pokrywane s¹ z funduszu remontowego WYNAJMUJ¥CEGO w nastêpuj¹cy sposób:
 30% kosztów wymiany okien eksploatowanych
do 20 lat,
 40% kosztów wymiany okien eksploatowanych
do 30 lat,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

5.

6.
7.
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 50% kosztów wymiany okien eksploatowanych
do 35 lat,
 60% kosztów wymiany okien eksploatowanych
do 40 lat,
 70% kosztów wymiany okien eksploatowanych
ponad 40 lat,
Pozosta³¹ czêæ kosztów wymiany okien pokrywa NAJEMCA lokalu na podstawie rachunku wystawionego
przez WYNAJMUJ¥CEGO.
d) warunkiem przyst¹pienia do wymiany okien jest
dokonanie przedp³aty przez NAJEMCÊ lokalu, w
wysokoci zbli¿onej do kosztów wykazanych w pkt 3,
ppkt. c.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ wymiany okien we w³asnym
zakresie przez NAJEMCÊ z zachowaniem postanowieñ
zawartych w pkt 3 WYNAJMUJ¥CY nie odpowiada za
wady wynikaj¹ce z niew³aciwego monta¿u i nie ponosi kosztów usuniêcia wystêpuj¹cych usterek.
Zakwalifikowane do wymiany okna wymienia siê na
okna drewniane. Dopuszcza siê wymianê okien drewnianych na okna plastikowe pod warunkiem uzyskania
przez NAJEMCÊ zgody Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków w
Kwidzynie, z zachowaniem postanowieñ zawartych w
pkt 3.
Regulamin nie dotyczy lokali wykupionych.
Regulamin obowi¹zuje z dniem podjêcia uchwa³y.

1654
UCHWA£A BUD¯ETOWA Nr VII/43/2003
na 2003 rok
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 20 marca 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) art. 109, 116, 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci z³ 19.409.332,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1. Dotacje na realizacje zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej zleconych Gminie ustawami w wysokoci
z³ 1.689.595,- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci z³ 140.000,-.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta i gminy w wysokoci z³ 20.895.820,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
a) wydatki bie¿¹ce kwotê z³ 14.959.825,- w tym na:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ z³
9.676.967,-,

 wydatki zwi¹zane realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci z³ 1.689.595,-zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
do niniejszej uchwa³y,
 wydatki na obs³ugê d³ugu Miasta i Gminy Prabuty w wysokoci z³ 230.000,-,
b) wydatki inwestycyjne w wysokoci z³ 4.016.400,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
3. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci z³ 140.000,-.
4. Ustala siê przychody bud¿etu Miasta i Gminy Prabuty
na rok 2003 w wysokoci z³ 2.036.488,- jako pokrycie
deficytu bud¿etowego z tego:
a) kredyt d³ugoterminowy, emisja obligacji w kwocie
z³ 1.035.088,-,
b) emisja obligacji w kwocie z³ 850.000,-,
c) po¿yczka z WFOiGW w kwocie 151.400,- z³.
5. Ustala siê rozchody bud¿etu Miasta i Gminy Prabuty
na rok 2003 w wysokoci z³ 550.000,-, które stanowi¹
sp³atê rat kredytów przypadaj¹cych na 2003 rok.
§3
Ustala siê rezerwê celow¹ w wysokoci 217.500,- z³
z przeznaczeniem na wyp³atê odpraw emerytalnych dla
nauczycieli, awanse zawodowe.
§4
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego w wysokoci z³ 2.300.000,- zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê plan przychodów i rozchodów Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§6
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do:
1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego do wysokoci z³ 450.000,-.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ miêdzy dzia³ami.
3. Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr X/57/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 15 maja 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr IX/37/1999 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Marii Curie 
Sk³odowskiej w Prabutach ul. Grunwaldzka 6.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o systemie owiaty
(t.j.  Dz. U. Nr 6 poz. 65 z 2003 r., uchwala siê, co nastepuje:
§1
W § 1 uchwa³y Nr IX/37/1999 r. Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Marii Curie  Sk³odowskiej w Prabutach ul. Grunwaldzka 6 wyrazy: Antonin,
Gdakowo, Gilwa, Gonty, Grodziec, Górowychy, Górowychy Ma³e, Jakubowo, Kamienna, Ka³dowo, Kowale, Ko³odzieje, Laskowice, Obrzynowo, Orkusz, Pachutki, Pilichowo, Pó³ko, Rodowo, Rodowo Ma³e, Sypanica, Szramowo,Trumiejki skrela siê.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk

1656
UCHWA£A Nr XII/109/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr L/709/2002 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i z 2003 r. nr 7 poz. 78), Rada Miejska Rumi uchwala, co
nastêpuje:
§1
W,,Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Rumia, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
Nr L/709/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia
2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) W § 2 po punkcie 7) dodaje siê pkt 8) o brzmieniu:
,,8) okresie letnim  rozumie siê przez to miesi¹ce od
czerwca do wrzenia danego roku.,
2) W § 3 po punkcie 4) dodaje siê pkt 5) o brzmieniu:
,,5) przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.,
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,1. Gmina stwarza warunki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, z podzia³em na:
1) szk³o,
2) makulaturê,
3) plastik,
4) pozosta³e odpady komunalne.
2. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie szk³a, makulatury i plastiku powinno siê odbywaæ w pojemnikach segregacyjnych, a w rejonach
zabudowy jednorodzinnej  w odrêbnych workach.
3. Do zaopatrywania w³acicieli nieruchomoci w pojemniki segregacyjne i worki do segregacji oraz
odbioru posegregowanych odpadów zobowi¹zani s¹ przedsiêbiorcy posiadaj¹cy zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci.
4. Posiadacze odpadów obowi¹zani s¹ do korzystania z pojemników segregacyjnych zgodnie z ich
przeznaczeniem..
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
,,Naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami
naprawczymi mog¹ odbywaæ siê tylko w miejscach do
tego wyznaczonych, na utwardzonym terenie, z zapewnieniem sp³ywu wody i nieczystoci do kanalizacji miejskiej lub zbiorników bezodp³ywowych lub w obiektach,
na które uzyskano pozwolenie na u¿ytkowanie w tym
zakresie z w³aciwego organu budowlanego.
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
1. Niesegregowane odpady komunalne winny byæ gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego
celu przykrywanych pojemnikach lub kontenerach
o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 110 l.
2. Dopuszcza siê stosowanie worków z tworzyw sztucznych w przypadku okresowego zwiêkszenia iloci
gromadzonych niesegregowanych odpadów komunalnych.
3. Odpady segregowane (szk³o, plastik, makulatura)
winny byæ gromadzone w pojemnikach o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 1,1 m3, lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemnoci ok. 100 l.
4. Ustala siê kolory dla pojemników i worków do segregacji odpadów:
1) makulatura  bia³y
2) szk³o  niebieski
3) plastik  czerwony.
5. Kosze uliczne winny byæ trwa³e (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 30 l.
6) § 18 otrzymuje brzmienie:
,,1. Na ka¿dej nieruchomoci zamieszka³ej winien znajdowaæ siê co najmniej:
a) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemnoci 110 l  w przypadku gospodarstwa domowego do 4 osób,
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b) 2 pojemniki o pojemnoci 110 l  w przypadku
gospodarstwa domowego od 5 do 8 osób,
c) 3 pojemniki o pojemnoci 110 l  w przypadku
gospodarstwa domowego od 9 do 12 osób,
d) 1 pojemnik o pojemnoci 1,1 m3  w przypadku
gospodarstwa domowego o 13 do 20 osób.
2. W budynkach, w których zamieszkuje wiêcej ni¿ 20
osób oraz dla nieruchomoci, na której prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza, lub inna dzia³alnoæ, w wyniku której powstaj¹ odpady komunalne, iloæ i wielkoæ pojemników winna byæ dostosowana do potrzeb, nie mo¿e byæ jednak mniejsza
ni¿ jeden pojemnik.
3. Dopuszcza siê ustawienie pojemników o innej pojemnoci, przy zachowaniu minimalnej ³¹cznej pojemnoci zgodnej z zasadami okrelonymi w ust. 1
i 2.
4. Czêstotliwoæ usuwania niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomoci winna byæ dostosowana do iloci odpadów, nie mo¿e jednak
wynosiæ mniej ni¿ raz na dwa tygodnie. W przypadku, gdy nieruchomoæ jest zamieszka³a przez
osobê samotn¹, dopuszcza siê wywóz raz na dwa
tygodnie w okresie letnim i raz w miesi¹cu w pozosta³ym okresie roku.
5. Opró¿nianie pojemników segregacyjnych winno
odbywaæ siê nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie.
Wywóz odpadów segregowanych w workach winien odbywaæ siê nie rzadziej ni¿ raz na miesi¹c.
6. W³aciciel posesji prowadz¹cy prace budowlane
obowi¹zany jest do przetrzymywania odpadów budowlanych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i usuwania ich z czêstotliwoci¹ dostosowan¹ do ich zape³niania.,
7) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. W³aciciele sklepów, punktów gastronomicznych
lub us³ugowych obowi¹zani s¹ do ustawienia koszy ulicznych na mieci przed u¿ytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opró¿niania z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ ich przepe³nieniu, nie rzadziej
jednak ni¿ jeden raz w tygodniu..
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

1657
UCHWA£A Nr VIII/52/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy.
Na podstawie art. 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r., Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Rada Gminy
Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:

§1
tworzy siê jednostkê pomocnicz¹ gminy: So³ectwo
Obliwice obejmuj¹c¹ obszar miejscowoci Obliwice.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
J. Muttke

1658
UCHWA£A Nr VI/61/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹ dzia³ki nr 212 we wsi Charzykowy gm.
Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹ dzia³ki
nr 212 we wsi Charzykowy gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 212 po³o¿on¹ w zachodniej
czêci wsi Charzykowy gm. Chojnice, na po³udnie od
Jeziora Charzykowskiego.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami UM.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od granicy uchwalenia planu.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
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2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu granic¹ uchwalenia planu, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie
standardów jakoci rodowiska okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami UM.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na max. 3 dzia³ki  orientacyjne linie
podzia³u wewnêtrznego terenu wykrelono na rysunku planu;
2) zabudowê us³ugow¹, w której prowadzona bêdzie
dzia³alnoæ us³ugowa wymieniona w punkcie 3;
3) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z handlem,
gastronomi¹ obs³ug¹ ruchu turystycznego i wczasoworekreacyjn¹ oraz inn¹, spe³niaj¹c¹ wymóg
okrelony w ust. 4 pkt 1;
4) funkcjê mieszkaniow¹ w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych inwestora poprzez ³¹czenie funkcji
us³ugowej i mieszkaniowej w jednym obiekcie;
5) w zale¿noci od potrzeb przebudowê, rozbudowê,
nadbudowê, zmianê sposobu u¿ytkowania lub rozbiórkê istniej¹cych budynków (budynki murowane
z mo¿liwoci¹ zachowania zaznaczono na rysunku
planu);
6) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do innych budynków, tworz¹cych z nimi jednolit¹
bry³ê architektoniczn¹;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicznych;
8) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geologiczne pod³o¿a  zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, a tak¿e przy realizacji
zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce
i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
2) pozostawiæ co najmniej 20% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi, aby uci¹¿liwoæ z tytu³u parkowania nie
przenosi³a siê poza granice terenu;
4) podczyszczaæ wody z nawierzchni utwardzonych,
dróg,placów manewrowych i parkingów przed od-
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prowadzeniem do odbiornika w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
5) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do odbiornika lub do gruntu w granicach dzia³ki;
6) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
7) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i w otulinie Parku Narodowego Bory
Tucholskie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, aby
spe³nione zosta³y wymagania ochrony rodowiska
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn. uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z
tytu³u parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
2) istniej¹ce tymczasowe domki letniskowe przeznacza
siê do rozbiórki;
3) na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Formê budynków na terenie, o którym mowa w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) wysokoæ budynków do III kondygnacji z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza maks. do 1,2 m;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów nowo
projektowanych budynków maks. 0,6 m powy¿ej
redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o na budynkach parterowych, za na budynkach wy¿szych ni¿ parterowe dopuszcza siê
zmniejszenie k¹ta nachylenia dachu dostosowuj¹c
go do bry³y budynku i programu u¿ytkowego;
5) pokrycie dachów gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
7) architektura projektowanych budynków oraz ma³a
architektura musz¹ nawi¹zywaæ do form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej.
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Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej.
3. Pobór energii elektrycznej z istniej¹cych przy³¹czy wykonanych z linii kablowej niskiego napiêcia, zasilanej
ze stacji transformatorowej Charzykowy 1, po wymianie jej na liniê o przekroju 120 mm2.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynku
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego wsi Charzykowy, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXIV/267/93 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 kwietnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 9,
poz. 126 z dnia 25 czerwca 1993 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
W przypadku zbywania nieruchomoci ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu jej wartoci w wysokoci
30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1659
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2605-A/3282/2001/2002/2003/I/DJ
z dnia 31 lipca 2003 r.
W dniu 31 lipca 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Gminy Czarna Woda prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
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komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Miejski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ w
Czarnej Wodzie, dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2002 r. Nr OGD820/2605-A/8/2001/2002/I/MS, w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 23 stycznia 2002 r. Nr OGD-820/2605A/8/2001/2002/I/MS Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
zatwierdzi³ Gminie Czarna Woda prowadz¹cej dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzib¹ w Czarnej Wodzie taryfê dla
ciep³a na okres do dnia 31 lipca 2003 r.
Pismem z dnia 29 lipca 2003 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê ww. decyzji w zakresie przed³u¿enia terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 sierpnia
2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
31 lipca 2003 r. Nr OGD820/2605-A/3282/2001/2002/
2003/I/DJ swoj¹ decyzjê z dnia 23 stycznia 2002 r. Nr OGD820/2605-A/8/2001/2002/I/MS, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹ do dnia 31 sierpnia 2003 r.
Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, tym bardziej, i¿ w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (drugiej) taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1660
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/713-A/3272/2001/2003/I/KK
z dnia 31 lipca 2003 r.
Na wniosek z dnia 16 lipca 2003 r. Zak³adu P³yt Pilniowych Czarna Woda S. A. w upad³oci z siedzib¹ w Czarnej Wodzie, na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w
zwi¹zku z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zmieni³ decyzj¹ z dnia 31 lipca 2003 r. Nr OGD  820/713-A/3272/2001/
2003/I/KK swoj¹ decyzjê z dnia 14 listopada 2001 r.
Nr OGD  820/713-A/10/I/2001/AP, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej w/w decyzj¹, do dnia 31 padziernika 2003 r.
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Pozwoli to na dalsze stosowanie cen zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do czasu zakoñczenia realizowanej
przez miasto Czarna Woda budowy nowego ród³a ciep³a i przejêcia przez nowy podmiot od Zak³adów P³yt Pilniowych Czarna Woda S.A. w upad³oci z siedzib¹ w
Czarnej Wodzie, dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciep³a na terenie miasta Czarna Woda.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 31 lipca 2003 r.

1661
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9356-8-A/3279/2/2001/2003/I/JG
z dnia 31 lipca 2003 r.
Na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³
Terenowy z siedzib¹ w Gdyni z dnia 24 lipca 2003 r., na
podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30
ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki zmieni³ decyzj¹ czêciow¹ z dnia 31 lipca
2003 r. Nr OGD-820/9356-8-A/3279/2/2001/2003/I/JG swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 27 sierpnia 2001 r.
Nr OGD  820/9356-8-A/16/2001/I/AR, zmienion¹ decyzj¹
z dnia 4 padziernika 2002 r. Nr OGD  820/9356-8-A/4055/
3/2001/2002/I/JG, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 30 listopada 2003 r. Pozwoli
to na dalsze stosowanie zatwierdzonych cen i stawek
op³at, tym bardziej, i¿ w zwi¹zku z reorganizacj¹ Przedsiêbiorstwa, powoduj¹c¹ m.in. zmiany w³aciwoci rzeczowej i terytorialnej, konieczne bêdzie opracowanie kolejnej (drugiej) taryfy dla ciep³a obejmuj¹cej swoim zakresem równie¿ dawny Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w
S³upsku.
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 1 sierpnia 2003 r.
Nr OGD-820/9356-8-A/5/2003/II/JG
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Wojskow¹ Agencjê
Mieszkaniow¹ Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdyni.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdyni,
w dniu 1 sierpnia 2003 r. zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a, ustalonej przez ww. Koncesjonariusza.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1663
ROZPORZ¥DZENIE Nr 5/2003
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na
publicznych ródl¹dowych powierzchniowych wodach
p³yn¹cych.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o rybactwie ródl¹dowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, zm. z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110,
poz. 1189, Nr 115, poz. 1229), zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1

Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1. Ustanawia siê obwody rybackie w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na publicznych
ródl¹dowych powierzchniowych wodach p³yn¹cych.
2. Wykaz i granice obwodów rybackich, o których mowa
w ust. 1 okrela za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§2
Traci moc:
1) rozporz¹dzenie Nr 10/92 Wojewody Szczeciñskiego
z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia granic obwodów rybackich rzek i jezior województwa szczeciñskiego (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8, poz. 106,
z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1999 r. Nr 14, poz. 154, Nr 42,
poz. 666),
2) zarz¹dzenie Nr 25/88 Wojewody S³upskiego z dnia 25
padziernika 1988 r. w sprawie ustanowienia obwodów
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rybackich (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 14, poz. 139, z
1995 r. Nr 13, poz. 72),
3) zarz¹dzenie Nr 118/97 Wojewody Koszaliñskiego
z 9 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, obrêbów hodowlanych i obrêbów
ochronnych na wodach województwa koszaliñskiego (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1998 r. Nr 7,
poz. 39),
4) zarz¹dzenie Nr 15 Wojewody Gorzowskiego z dnia
22 maja 1981 r. w sprawie podzia³u wód otwartych
województwa gorzowskiego na obwody rybackie
(Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 2, poz. 9),
5) rozporz¹dzenie Wojewody Lubuskiego Nr 1 z dnia
27 stycznia 2000 r. w sprawie podzia³u wód p³yn¹cych Skarbu Pañstwa województwa lubuskiego na
obwody rybackie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2000 r.
Nr 3, poz. 29);w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw:
Lubuskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
A. Kreft
UZASADNIENIE
do Rozporz¹dzenia Nr 5/2003 Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na
publicznych ródl¹dowych powierzchniowych wodach
p³yn¹cych.
Wydanie przez Dyrektora RZGW w Szczecinie rozporz¹dzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na publicznych ródl¹dowych powierzchniowych wodach p³yn¹cych, wynika przede wszystkim z koniecznoci ujednolicenia stanu prawnego dotycz¹cego obwodów
rybackich.
Równie¿ podstawowym celem podzia³u publicznych
ródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych na obwody rybackie jest ich oddanie rybackiemu wykorzystaniu, czyli prowadzeniu gospodarki rybackiej, co w ogólnoci oznacza: chów, hodowlê, po³ów oraz sprzeda¿ ryb,
a tak¿e odp³atne wydawanie zezwoleñ na sportowy po³ów ryb w obwodzie.
Obwód rybacki powinien, bowiem stwarzaæ warunki
i umo¿liwiaæ prowadzenie przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim, tzw. racjonalnej gospodarki
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rybackiej, polegaj¹cej (jak wynika z art. 6 ust. 2 obecnej
ustawy rybackiej) na wykorzystywaniu produkcyjnych
mo¿liwoci wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nie naruszaj¹cy interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów
ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umo¿liwiaj¹cym gospodarcze korzystanie z nich przysz³ym uprawnionym do rybactwa.
Ustalaj¹c zasady i sposób podzia³u publicznych ródl¹dowych wód powierzchniowych p³yn¹cych na obwody rybackie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wziêto pod uwagê nastêpuj¹ce przepisy prawa:
 Ustawê z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym,
 Ustawê z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
 Ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska,
 Ustawê z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody,
 Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po³owu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i po³owu innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie,
 Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego,
 Dotychczasowe rozporz¹dzenia wojewodów o podziale wód p³yn¹cych na obwody rybackie,
 Projekt rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania konkursu ofert o
oddanie w u¿ytkowanie obwodu rybackiego,
 Dyrektywê 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 padziernika 2000 r. ustalaj¹c¹ ramy dzia³ania Wspólnoty w
zakresie polityki wodnej,
 Dyrektywê Rady 78/659/WE z dnia 18 lipca 1978 r.
w sprawie jakoci wód s³odkich wymagaj¹cych
ochrony lub poprawy dla zachowania ¿ycia ryb,
 Dyrektywê Rady 79/923/WE z dnia 30 padziernika
1979 r. w sprawie jakoci wód wymaganych dla bytowania skorupiaków i miêczaków, oraz przepisy
prawa ju¿ nie obowi¹zuj¹cego, ale pomocnego,
 Ustawê z dnia 7 marca 1932 r. o rybo³ówstwie,
 Okólnik Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych (Nr Z.
Ryb. II  1/32) z dnia 29 padziernika 1932 r. w sprawie zasad i sposobu podzia³u wód otwartych na
obwody rybackie,
 Pismo okólne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (Nr Z. Ryb. II  1/34 z dnia 3 listopada 1932 r. w
sprawie trybu postêpowania przy podziale wód
otwartych na obwody rybackie.
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Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 5 / 2003
Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 28 lipca 2003 r.
OBWODY RYBACKIE
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na publicznych ródl¹dowych
powierzchniowych wodach p³yn¹cych
Tabela 1
Obwody rybackie wchodz¹ce bezporednio w sk³ad zlewni Odry

L.p.

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Odra nr 1

2

Odra nr 2

3

Odra nr 3

4

Odra nr 4

5

Odra nr 5

Sk³adniki obwodu
a) odcinek rzeki Odry od ujcia rzeki Nysy £u¿yckiej (542,4 km) do ujcia rzeki
Pliszki 568,0 km
b) rzeka Pliszka od mostu Cybinka-S³ubice do ujcia
c) naturalne zbiorniki wodne maj¹ce sta³e lub okresowe po³¹czenie z rzek¹, le¿¹ce w
miêdzywalu
a) odcinek rzeki Odry od ujcia rzeki Pliszki (568,1 km) do ujcia rzeki Myli
(629,5 km)
b) starorzecza, kana³y, ujcia innych cieków nie bêd¹cych osobnymi obwodami
a) odcinek rzeki Odry od ujcia rzeki Myli (629,5 km) do 704,1 km (jaz w
Widuchowej)
b) kana³ pod Czelinem o pow. 2,0 ha
c) kana³ pod Starym B³eszynem o pow. 3,0 ha
d) kana³y przy m. Siekierki o pow. 3,0 ha
e) ujciowy odcinek rzeki S³ubi do mostu drogowego w Starych £ysogórkach o
d³ugoci 4750 m i pow. 1,0 ha
g) kana³, starorzecza i ³achy przy m. Stary Kostrzynek i Stara Rudnica o
powierzchni 25,3 ha
h) kana³ na zachód od miejscowoci Osinów Dolny o pow. 1,0 ha
i) kana³ w rejonie m. Piaski o pow. 29,7 ha
j) Kana³ Cedyñski ( w rejonie m. Bielinek) o pow. 12,9 ha
k) kana³ w m. Krajnik Dolny o pow. 1,8 ha
l) ujciowy odcinek rzeki Rurzycy o d³ugoci 2,4 km i pow. 3,5 ha
m) starorzecze przy km 700 (na pó³noc od m. Ognica) o pow. 6,0 ha
n) wody nale¿¹ce do ¿wirowni Bielinek
a) kana³y pomiêdzy Odr¹ Zachodni¹ i Odr¹ Wschodni¹ na odcinku od jazu w m.
Widuchowa do autostrady - o pow. 435,0 ha
b) Odcinek rzeki Odry Zachodniej od jazu w Widuchowej do autostrady (od km 0,0
do 25,4 km), o d³. 25 000 m i pow. 365,0 ha
c) odcinek Odry Wschodniej od jazu w Widuchowej do autostrady (od km 704,1 do
km 728), o d³. 24180 m i pow. 508,0 ha
d) ujciowy odcinek rzeki Tywy od mostu drogowego Gryfino - Chojna (wraz z
kana³em zimnym i ciep³ym EC Dolna Odra) o pow. 17,4 ha
a) kana³y polderu nr 3 na p³n. od autostrady do Szosy Poznañskiej o pow. 97,0 ha
b) Kana³ Leny (Odyniec) o pow. 67,5 ha
c) Kana³ Skonica o pow. 27,7 ha
d) Kana³ Obnica o pow. 23,2 ha
e) odcinek rzeki Odry Zachodniej od mostu na autostradzie do mostu na trasie
Zamkowej w Szczecinie (od km 25,4 do km 36,5) o d³. 11000 m i pow. 188,7 ha
f) Kana³ Kurowski o d³. 3440 m i pow. 42,6 ha
g) Kana³ "Przekop Parnicki" do mostu Portowego wraz z krótkim kana³em ³¹cz¹cym
h) odcinek rzeki Odry Wschodniej od autostrady do Mostu C³owego (od km 728 do
km 737,8) o d³. 9800 m i pow. 176,4 ha
i) Kana³ Klucz o d³. 3600 m i pow. 19,8 ha
j) Kana³ Cegielinka o d³. 1550 m i pow. 13,9 ha
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6

Portowe
Odra nr 6

7

Graniczne
Odra nr 7

8

Urad
Odra nr 8

9

Kie³bicze
Odra nr 9

10

Odra nr 10

11

Trzemeszno
Odra nr 11

12

We³tyñ
Odra nr 12
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a) jezioro Portowe
b) rzeka Regaliczka
c) kana³ Rybny
a) jezioro Graniczne
b) jezioro Krzesiñskie
c) kana³ Konotop i kana³ Krzesiñski
a) jezioro Urad
b) jezioro Mildno
c) kana³ Luboñski do luzy w wale przeciwpowodziowym
d) kana³y Cybinka, Przyrzecze, Grzmi¹ca, K³opot
a) jezioro Kie³bicze
b) jezioro Lubicz
c) jezioro Lipienko
d) jezioro Marzykowo (Marzkowo)
e) jezioro Parkowe
f) jezioro K³odowskie
g) jezioro Lene
h) kana³y i cieki ³¹cz¹ce ww. jeziora
i) Struga Marwicka do j. Dêbogóra
a) jezioro b.n. (Dêbogóra)
b) Struga Marwicka do ujcia
a) jezioro Trzemeszno
b) rzeka Pniewa od róde³ do ujcia
a) jezioro We³tyñ
b) jezioro Zamkowe (Gardzienko)
c) jezioro Krzywe (Krzywienko, Gierland)
d) jezioro Prusino Du¿e (Brudzno)
e) ciek We³tyñska Struga (Omulna)
f) kana³y i cieki ³¹cz¹ce ww. jeziora

Tabela 2
Obwody rybackie bezporednio wchodz¹ce w sk³ad zlewni Zalewu Szczeciñskiego i lewobrze¿nej zlewni dolnej Odry.

L.p.

1
2
3
4
5

6

7

Sk³adniki

Nazwa obwodu
rybackiego
Myliborskie
Zalew nr 1
Stolsko
Zalew nr 2
widwie
Zalew nr 3
Zalew nr 4
Karpino
Zalew nr 5
Koprowo
Zalew nr 6

Domys³awskie
Zalew nr 7

obwodu
a) jezioro Wielkie Myliborskie
b) jezioro Ma³omyliborskie
c) Myliborska Struga
a) jezioro Stolsko
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z j. widwie
a) jezioro widwie
a) rzeka Gunica - odcinek od jeziora widwie do mostu drogowego w m. Jasienica
a) jezioro Karpino
b) rzeka Karpina
a) jezioro Koprowo
b) jezioro Ko³czewo
c) jeziora ¯ó³wino (¯ó³wiñskie)
d) kana³y ³¹cz¹ce ww. jeziora
e) ciek Lewiñska Struga
a) jezioro Domys³awskie (Domys³ów)
b) jezioro Czajcze
c) jezioro Rabi¹¿ (Warnowo Wschodnie)
d) jezioro Warnowskie (Warnowo Zachodnie)
e) kana³y ³¹cz¹ce ww. jeziora
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Tabela 3
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzek Pliszki i Ilanki

Nazwa obwodu

Sk³adniki
obwodu

L.p.
rybackiego
1

2
3

Trzeniowskie
Pliszka nr 1
Ma³cz
Pliszka nr 2
Bobrze
Pliszka nr 3

4

Du¿e
Pliszka nr 4

5

Wielicko
Pliszka nr 5

6

Ilno
Ilanka nr 1

7
8

Busko
Ilanka nr 2
Linie
Ilanka nr 3

9

Lubiñskie
Ilanka nr 4

10

Koziczyn
Ilanka nr 5

11

Ilanka nr 6

a) jezioro Trzeniowskie
b) jezioro £agowskie
c) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
d) rzeka £agowa
a) jezioro Ma³cz
a) jezioro Bobrze (Porzad³o)
b) rzeka Pliszka od j. Ma³cz do j. Bobrzego
a) jezioro Du¿e (Dziarg)
b) jezioro b.n. na p³n-zch od j. Dziarg
c) rzeka Konotop
a) jezioro Ratno
b) jezioro Wielicko
c) rzeka Pliszka od j. Bobrze do mostu Cybinka - S³ubice
d) pozosta³e cieki i kana³y wp³ywaj¹ce do rz. Pliszki
a) jezioro Trawienko
b) jezioro Ilno (Torzymskie)
c) jezioro Pniów
d) rzeka Ilanka od róde³ do jeziora Pniów
a) jezioro Busko
b) kana³ ³¹cz¹cy j. Busko z rz. Ilanka oraz pozosta³e cieki uchodz¹ce do jeziora
a) jezioro Linie
b) kana³ ³¹cz¹cy j. Linie z Ilank¹
a) jezioro Rzepinko (Boczowskie)
b) jezioro Lubiñskie
c) jezioro Rzepsko
d) rzeka Rzepia i inne cieki do niej uchodz¹ce
a) jezioro Koziczyn (G³êbokie)
b) jezioro Supno
c) odp³yw ³¹cz¹cy jeziora z Ilank¹
a) rzeka Ilanka od jeziora Pniów do jej ujcia do Odry
b) cieki Bobrowa Struga, Cierniczka oraz pozosta³e dop³ywy nie bêd¹ce w
granicach innych obwodów

Tabela 4
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Myli i Kurzycy

L.p.

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Jasne
Myla nr 1

2

Ch³op
Myla nr 2

3
4
5

Mironów
Myla nr 3
Linowo
Myla nr 4
Bêdzin
Myla nr 5

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Jasne (Derczewskie)
b) jezioro Derczewskie (Park)
c) dop³yw do jeziora Grochacz
a) jezioro Ch³op
b) jezioro Grochacz (Grodzkie)
c) kana³ Czó³nów do jeziora Celno
d) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Mironów
b) dop³yw do jeziora Grochacz
a) jezioro Linowo
b) dop³yw do jeziora Ch³op
a) jezioro Bêdzin
b) rzeka Myla od jeziora Bêdzin do j. £ubie
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6
7
8

Myla nr 6
Ma³e
Myla nr 7
Lene
Myla nr 8

9

Lipiañskie
Myla nr 9

10

Karskie Wielkie
Myla nr 10

11

Sulmierskie
Myla nr 11

12

Pawe³
Myla nr 12

13

widno
Myla nr 13

14

Sitno
Myla nr 14

15

Celno
Myla nr 15

16

Dobropolskie
Myla nr 16

17

Myliborskie
Myla nr 17

18

Królewskie
Myla nr 18

19

Rzeczyca
Myla nr 19

20
21
22

Bia³e
Myla nr 20
Trzcinno
Myla nr 21
Kozie
Myla nr 22
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a) jezioro b.n. na p³d-wsch od jeziora Ma³ego
b) jezioro b.n. na p³d-wsch od jeziora Ma³ego
c) rzeka Myla od róde³ do jeziora Ma³ego
a) jezioro Ma³e (Mostkowo)
b) rzeka Myla od jeziora Ma³ego do j. Kocielnego
a) jezioro Lene
b) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Myl¹
a) jezioro Kocielne (Lipiañskie P³d.)
b) jezioro Lipiañskie P³n. (W¹dó³)
c) rzeka Myla od j. Kocielnego do jeziora Bêdzin
d) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Cymba³y (Sumiatyckie)
b) jezioro Blade
c) jezioro Karskie Wielkie
d) jezioro Kinickie (Wolne)
e) jezioro Uklejno (Rokitno)
f) kana³ Gi¿yn od róde³ do j. Sulimierskiego Przedniego
g) cieki b.n. oraz inne kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Sulimierskie
b) jezioro Sulimierskie Przednie
c) jezioro Sulimierskie Ma³e
d) kana³ Gi¿yn do j. Sulimierskiego Przedniego do j. Bêdzin
e) cieki b.n. oraz inne kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Pawe³ (Powa³)
b) ciek ³¹cz¹cy z jeziorem Przednie Sulimierskie
a) jezioro widno (Drzewno)
b) jezioro widzinko (widzienko)
c) kana³ G³êboki
a) jezioro Sitno
b) jezioro Tarnowskie (Tchórzyno)
c) jezioro Jezierzyce
d) kana³y Tarnów, Bronny i Kierzków
a) jezioro Celno (Ma³y Ch³op)
b) kana³ Czó³nów od j. Celno do j. Czó³nów
a) jezioro Czernikowskie
b) jezioro Dobropolskie (Golenickie)
c) jezioro Golenickie Ma³e
d) kana³ Kruszwin
e) cieki b.n. oraz inne kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Myliborskie
b) jezioro Czó³nów
c) jezioro £ubie (G³azów)
d) jezioro Renickie (£awy)
e) jezioro Wierzbnickie
f) kana³y: Czó³nów od j. Czó³nów do j. Myliborskiego, Renice, rzeka Myla od
wyp³ywu z j. £ubie do po³¹czenia z ciekiem b.n. odprowadzaj¹cym wody z j.
Bia³ego
g) cieki b.n. oraz inne kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Królewskie (Ksiê¿e)
b) dop³yw do jeziora Myliborskiego
a) jezioro Rzeczyca D³uga
b) jezioro Rzeczyca Ma³a
c) kana³ Wierzbicki
a) jezioro Bia³e
b) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Myl¹
a) jezioro Trzcinno (Somin)
b) kana³y £¹czyna i Prêga
a) jezioro Kozie
b) kana³ Kozi

23
24
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Marwickie
Myla nr 23
Postne
Myla nr 24

25

Ostrowiec
Myla nr 25

26

Babino
Myla nr 26

27

Myla nr 27

28

Czaple
Myla nr 28

29

Myla nr 29

30

Kurzyca nr 1

a) jezioro Marwickie
b) kana³y Mylañski, Ch³opiñski
a) jezioro Postne
b) wszystkie dop³ywy i odp³yw do Myli
a) jezioro Ostrowiec
b) jezioro Warnickie (Promieñ)
c) jezioro Rocin
d) jezioro Zielin (Pszczelnik)
e) jezioro Czarne
f) jezioro Dolsk (Dolskie)
g) kana³y: Dyszno, Ró¿añsko, Olchów
h) cieki b.n. oraz inne kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Babino
b) kana³ do jeziora Warnickiego
a) jezioro bez nazwy na p³n-zach od j. Czaple
b) rzeka Kosa do jeziora Czaple
a) jezioro Czaple (Smolnica)
b) jezioro Mia³kie
c) jezioro Lipowo
d) jezioro b.n. (Smolnica Ma³a)
e) rzeka Kosa od jeziora Czaple
f) cieki b.n. oraz inne kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) rzeka Myla od po³¹czenia z ciekiem b.n. odprowadzaj¹cym wody z j. Bia³e do
ujcia
b) kana³y: Mystka, Buszów
c) rzeka cieniawica
d) rzeka Sienica (Dar) od róde³ do ujcia
e) cieki b.n. oraz inne kana³y uchodz¹ce do Myli i jej dop³ywów a nie znajduj¹ce
siê w innych obwodach
a) rzeka Kurzyca od róde³ do ujcia wraz z dop³ywami

Tabela 5
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki S³ubii

L.p.

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Narost
S³ubia nr 1

2

Morzycko
S³ubia nr 2

3

S³ubia nr 3

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Bia³êgi
b) jezioro Narost
c) jezioro Mierno
d) jezioro Witnickie
e) jezioro Witnickie Ma³e
f) jezioro Witnickie Wielkie
g) rzeka S³ubia od róde³ do j. Morzycko
a) jezioro Morzycko (Moryñskie)
b) jezioro Bielin Du¿y
c) jezioro Stare Objezierze
d) odcinek rzeki S³ubi wyp³ywaj¹cy z j. Morzycko do drogi Moryñ –Mêtno
e) odcinek rzeki S³ubi od ww. drogi do jazu w rejonie Kopalni Kruszyw
f) kana³ ³¹cz¹cy j. Objezierze z rzek¹ S³ubi¹
g) rozlewiska rzeki S³ubii poni¿ej m³yna w m. Moryñ do jazu Kopalni Kruszyw
a) rzeka S³ubia od jazu w rejonie Kopalni Kruszyw do mostu drogowego w Starych
£ysogórkach
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Tabela 6
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Rurzycy

L.p.

Sk³adniki
obwodu

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Trzciñskie
Rurzyca nr 1

2

Jeleñskie
Rurzyca nr 2

3

Mêtno
Rurzyca nr 3

4

Rurzyca nr 4

a) jezioro Trzciñskie (Miejskie, Trzyg³owskie)
b) jezioro Klasztorne
c) jezioro Ma³e Klasztorne
d) jezioro Piaseczno Ma³e
e) odcinek rzeki Rurzycy od róde³ do j. Miejskiego
a) jezioro Jeleñskie
b) rzeka Ma³a Kalica
a) jezioro Mêtno
b) jezioro Ostrów (Stoki)
c) jezioro Orzechów (Racze)
d) jezioro Czachów Du¿y
f) kana³y odp³ywowe z poszczególnych jezior
g) jezioro Górka
h) rzeka Kalica
a) rzeka Rurzyca od jeziora Miejskiego do pocz¹tku przyujciowego rozszerzenia jej
koryta

Tabela 7
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Tywy

Nazwa obwodu
L.p.
rybackiego

1

Strzeszowskie
Tywa nr 1

2

Krzywe
Tywa nr 2

3

Lene
Tywa nr 3

4

D³ugie
Tywa nr 4

5

Strzeleckie
Tywa nr 5

6

Sobieradz
Tywa nr 6

7

Steklno
Tywa nr 7

8

Tywa nr 8

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Trzciñskie (Trzciñskie Ma³e)
b) jezioro Strzeszowskie
c) jezioro D³u¿yna (Do³gie)
d) rzeka Tywa od róde³ do j. Lenego
e) kana³y oraz cieki ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Krzywe Grzybno (Krzywe)
b) ciek ³¹cz¹cy z j. Strzeszowskim
a) jezioro Lene
b) jezioro Grzybno
c) jezioro Grodziskie (Zamkowe)
d) odcinek rzeki Tywy od j. Lenego do j. D³ugiego
a) jezioro D³ugie (Swobnickie)
b) jezioro D³ugie Bañskie (D³u¿ec)
c) odcinek rzeki Tywy ³¹cz¹cy ww. jeziora oraz wyp³ywaj¹cy z j. Bañskiego do
drogi Banie - Lubanowo
a) jezioro wiête
b) jezioro Mostowe
c) odcinek rzeki Tywy od drogi Banie-Lubanowo do jazu w m. Trzaski
a) jezioro Sobieradz
b) kana³ do j. Wêgorzno
a) jezioro Steklno
b) jezioro Borzymskie
c) jezioro Wêgorzno (Wêgorzyno, Borzym Ma³y)
d) kana³ ³¹cz¹cy j. Borzymskie z j. Wêgorzno
e) inne kana³y oraz cieki ³¹cz¹ce z Tyw¹ oraz wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) rzeka Tywa od jazu Trzaski do mostu drogowego Gryfino - Chojna
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Tabela 8
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki P³oni

L.p.

Sk³adniki
obwodu

Nazwa obwodu
rybackiego
a) jezioro Barlineckie (Barliñskie)
b) jezioro Stycko (Zauklejowe)

1

Barlineckie
P³onia nr 1

2

Lutowo
P³onia nr 2

3

Jagowskie
P³onia nr 3

4

Dabiec
P³onia nr 4

5

Nowieliñskie
P³onia nr 5

6

Piaseczno
P³onia nr 6

7

P³oñ
P³onia nr 7

8

Torfowe
P³onia nr 8

9

Miedwie
P³onia nr 9

10

Racze
P³onia nr 10

11

Bêdgoszcz
P³onia nr 11

12

Do³gie
P³onia nr 12

13

Glinno
P³onia nr 13

c) jezioro Uklejowe (Uklejno)
d) jezioro Trzcinne (Spalone)
e) rzeka P³onia od róde³ do ujcia do niej rzeki Strzelicy
f) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior i rzeki P³oni
a) jezioro G³êbokie
b) jezioro Lutowo
c) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ P³oni¹
a) jezioro Jagowskie (Dró¿no)
b) ciek Strzelica
a) jezioro D¹biec (Skrzynka Du¿a)
b) jezioro D³ugie Mielêciñskie (Do³gie)
c) kana³ M³yñski do j. Nowieliñskiego
a) jezioro Nowieliñskie
b) kana³ M³yñski (Sicina) od j. Nowieliñskiego
a) jezioro Piaseczno
b) jezioro D³u¿yñskie (Bukowe)
c) jezioro Czarne
d) jezioro Czarnowo
e) jezioro Rokity
f) kana³y: D³ugi, Nieborowski, Czarny oraz inne cieki uchodz¹ce do ww. jezior
a) jezioro P³oñ
b) jezioro Szybel
c) rzeka P³onia od po³¹czenia z rzek¹ Strzelic¹ do po³¹czenia ze Stró¿ewskim
Rowem
d) inne cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior i rzeki P³oni
a) jezioro Du¿e
b) jezioro Ma³e
c) jezioro Koryto (Korytowo, Siemczyn)
d) jezioro Torfowe
e) Rów Stró¿ewski wraz z dop³ywami
f) inne cieki i kana³y ³¹cz¹ce ww. jeziora
a) jezioro Miedwie
b) jezioro ¯elewko (Zalewko)
c) jezioro P³onno (rozszerzenie rzeki P³oni)
d) jezioro Zaborsko B³êkitne (Zaborsko)
e) jezioro Cysterskie
f) jezioro Klasztorne
g) rzeka P³onia od ujcia do niej Rowu Stró¿ewskiego do ujcia do jeziora D¹bie
h) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior i rzeki P³oni
a) jezioro Racze
b) kana³ ³¹cz¹cy z jeziorem Miedwie
a) jezioro Bêdgoszcz
b) jezioro Babiñskie (Babin, Parsów)
c) odcinek kana³u Ostrawica od j. Bêdgoszcz do jeziora Miedwie
d) jezioro Okole
e) rzeka Krzekna od róde³ do ujcia
f) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wyp³ywaj¹ce z ww. jezior
a) jezioro Do³gie k. Babina
b) kana³ do j. Babiñskiego
a) jezioro Glinno (Glinna I i II)
b) jezioro Binowo (Binowskie)
c) jezioro Piasecznik Wielki (Kizika)
d) kana³ Glinna
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Tabela 9
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzek Iny i Krêpy

L.p.

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Iñsko
Ina nr 1

2

Krzemieñ
Ina nr 2

3

Wapnickie
Ina nr 3

4

Sierakowo
Ina nr 4

5

Dobrzany
Ina nr 5

6

Marianowskie
Ina nr 6

7

Chociwel
Ina nr 7

8
9

Chlebowo
Ina nr 8
Gardzko
Ina nr 9

10

Pe³cz
Ina nr 10

11

Mielêcin
Ina nr 11

12

Piasecznik
Ina nr 12

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Storkowo
b) jezioro Zamczysko
c) jezioro Piesna (Piesno)
d) jezioro Iñsko
e) kana³y i cieki ³¹cz¹ce ww. jeziora
f) kana³ Iñski do jeziora Wisala
a) jezioro Stubnica (Wisola, Wisala)
b) jezioro Krzemieñ (Krzemieñskie)
c) odcinek cieku wyp³ywaj¹cego z j. Stubnica
d) odcinek rzeki Iny od róde³ do rozlewisk Bytowo
a) jezioro Wapnickie Pó³nocne
b) jezioro Wapnickie Po³udniowe
c) jezioro Wapnickie Ma³e (Pod Topolami)
d) kana³ Sicko
a) jezioro Sierakowo (Sierakowskie)
b) ciek Reczyca od róde³ do po³¹czenia z k. Ognica
a) jezioro Dolice
b) jezioro Dobrzany (Szadzko)
c) rzeka Pêzinka do przepustu drogowego za j. Szadzko
a) jezioro Okole (Okuny)
b) jezioro Marianowo (Marianowskie)
c) jezioro Wiechowo (Wiechowskie)
d) jezioro Linówko (Linkowo)
e) rzeki: Krêpa, Do³¿nica oraz ich dop³ywy na ca³ej d³ugoci
a) jezioro Chociwel (Starzyc)
b) jezioro Kamienny Most
c) rzeka Kr¹piel do po³¹czenia z ciekiem Okra
a) jezioro Chlebowo
b) kana³ ³¹cz¹cy z Kr¹piel¹
a) jezioro Gardzko (Grodzko)
b) po³¹czenie z kana³em Smardyñ
a) jezioro Pe³cz Du¿y (Pe³cz, Po³cko)
b) jezioro Pe³cz Ma³y (Pe³czyk)
c) jezioro Stawne
d) jezioro Panieñskie
e) jezioro Krzywe
f) jezioro S³awno (£¹ka)
g) jezioro Trzebieñ (Bolewickie)
h) jezioro Jan (Zielone Oko)
i) kana³ Lubiana od j. Pe³cz Du¿y do ujcia do rzeki Ma³a Ina
j) cieki b.n wp³ywaj¹ce do ww. wód
a) jezioro Mielêcin (D³ugie)
b) jezioro Brudne (Krzêciñskie)
c) jezioro Czyste (G³êbokie)
d) jezioro ¯eñskie (Skórka)
e) jezioro Przekolno Du¿e
f) jezioro Tyrno (Przekolno Krzywe)
g) rzeka Ma³a Ina od j. Mielêcin do po³¹czenia z Kana³em Nadarzyn (Stara Ina)
h) kana³y: Nadarzyn, Zwierzyñ, Granowo, Sobieradz
i) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior i rzeki Ma³a Ina
a) jezioro Piasecznik Du¿y
b) jezioro Zajezierze (¯abineckie, Piasecznik)
c) jezioro Piasecznik Ma³y
d) dop³yw spod Piasecznika
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13

S³awêcin
Ina nr 13

14

Raduñ
Ina nr 14

15

Kie³pinko
Ina nr 15

16

Korytowo
Ina nr 16

17

Karpino
Ina nr 17

18

Che³pa Du¿a
Ina nr 18

19

Ina nr 19

20

¯eliszewo
Ina nr 20

21

Ina nr 21

22

Ina nr 22

23

Krêpa nr 1

a) jezioro Piasecznik (Stradzewo)
b) jezioro S³awêcin (Sulino)
c) kana³ S³awêcin
a) jezioro Raduñ
b) jezioro ¯eñsko (Smoleñ)
c) jezioro Klukom (T³ukom)
d) jezioro Stobno (Stawiñ)
e) rzeka Stobnica do rzeki Wardynki
f) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Kie³pinko
b) rzeka Wardynka od j. Kie³pinko do mostu drogowego Suliszewo – Drawno
a) jezioro Korytowo Du¿e
b) jezioro Korytowo Ma³e
c) kana³ ³acz¹cy ww jeziora z rzek¹ Wardynk¹
a) jezioro Rzecko Du¿e (Rzecko)
b) jezioro Suliszewo (Sulinowo)
c) jezioro Karpino
d) jezioro Ko³ki
e) jezioro Chojnica Ma³a
f) jezioro Chojnica Du¿a
g) jezioro Zgni³e Du¿e
h) jezioro Stobnica (ródlene)
i) jezioro Stobnica Ma³a (Ma³a Chojnica)
j) rzeka Wardynka od mostu drogowego Suliszewo-Drawno do dop³ywu z j. Rzecko
k) kana³y: Suliszewo, Ko³ki
l) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) jezioro Che³pa Du¿a
b) ciek b.n. ³¹cz¹cy j. Che³pa Du¿a z rzek¹ Wardynk¹
c) jezioro Che³pa rednia
d) ciek b.n. przep³ywaj¹cy przez j. Che³pa rednia od róde³ do ujcia do rzeki
Stobnica
a) rzeka Stobnica od po³¹czenia z rzek¹ Wardynk¹ do ujcia do rzeki Iny
b) rzeka Wardynka od ujcia cieku z j. Rzecko do po³¹czenia z rzek¹ Stobnic¹
a) jezioro ¯eliszewo (Cedynia)
b) jezioro Rajsko I
c) jezioro Rajsko II
d) kana³ ¯eliszewo
e) cieki b.n. oraz kana³y ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww. jezior
a) rzeka Ina od rozlewisk w Bytowie do po³¹czenia z rzek¹ Stobnic¹
b) kana³y: S³utowo, Recz oraz inne b.n. uchodz¹ce do Iny
a) odcinek rzeki Iny od po³¹czenia z rz. Stobnic¹ do ujcia do Zalewu
Szczeciñskiego oraz jej dop³ywy: Ma³a Ina od po³¹czenia ze Star¹ In¹, Reczyca,
Winiówka, Kr¹piel oraz pozosta³e nie bêdace w granicach innych obwodów
a) rzeki Krêpa wraz z dop³ywem Struga Miêkowska od róde³ do ujcia do Zalewu
Szczeciñskiego

Tabela 10
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Gowienicy

L.p.
1
2

Nazwa obwodu
rybackiego
D³ugie
Gowienica nr 1
Maszewo
Gowienica nr 2

3

Lechickie
Gowienica nr 3

4

Wêgorzyce
Gowienica nr 4

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro D³ugie
b) kana³ ³¹cz¹cy z ciekiem Lenica
a) jezioro Maszewo (Maszewskie)
b) rzeka Lenica
a) jezioro Lechickie (Pogrzymie)
b) jezioro Budzieszowickie (Krakus)
c) rzeka Stepnica od róde³ do mostu w m. Maciejewo
d) kana³y i cieki wpadaj¹ce do ww. jezior i rz. Stepnicy
a) jezioro Wêgorzyce
b) dop³yw do Stepnicy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5

Kociuszki
Gowienica nr 5

6

Gowienica nr 6

7

Gowienica nr 7

8

Gowienica nr 8

Poz. 1663

 4270 

a) jezioro Kociuszki (Olchowskie)
b) odcinek cieku bez nazwy, wyp³ywaj¹cy z j. Kociuszki do rzeki Stepnicy
a) jezioro b.n. na p³n od m. Czermnica
b) jezioro b.n. na p³n od m. Czermnica
c) kana³y ³¹cz¹ce ww. jeziora z rz. Gowienic¹
a) jezioro b.n. na p³n od m. ¯ychlikowo
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Gowienic¹
a) rzeka Stepnica od m. Maciejewo do ujcia do rzeki Gowienicy
b) rzeka Gowienica od róde³ do ujcia do Zalewu Szczeciñskiego
c) wszystkie dop³ywy ww. rzek nie znajduj¹ce siê w innych obwodach

Tabela 11
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzek Wo³czenicy i Wo³czy (wiñca)

L.p.
1
2

Nazwa obwodu
rybackiego
Glicko
Wo³czenica nr 1
Nowogardzkie
Wo³czenica nr 2

3

Czarnog³owy
Wo³czenica nr 3

4

Ostrowo
Wo³czenica nr 4

5

Przybiernowskie
Wo³czenica nr 5

6

Wo³czenica nr 6

7

Okonie
winiec nr 1

8

Ko³om¹æ
winiec nr 2

9

winiec nr 3

10

winiec nr 4

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Glicko
b) rzeka Wo³czenica do po³¹czenia z D¹brzyc¹
a) jezioro Nowogardzkie (Nowogardno)
b) rzeka D¹brzyca na ca³ej swojej d³ugoci
a) jezioro Czarnog³owy Du¿e
b) jezioro Czarnog³owy rednie
c) kana³y ³¹cz¹ce z Wo³czenic¹
a) jezioro Ostrowo (Mierzêcin)
b) jezioro Piaski
c) odcinek rzeki Grzybnicy od róde³ do jej prawobrze¿nego dop³ywu spod
Ostromic
a) jezioro Przybiernowskie (Przybiernów)
b) ciek Wola Struga na ca³ej swojej d³ugoci
a) rzeka Wo³czenica od po³¹czenia z D¹brzyc¹ do ujcia do Zalewu Kamieñskiego
wraz z dop³ywami nie wchodz¹cymi w sk³ad innych obwodów rybackich
a) jezioro Okonie (Golczewo)
b) rzeka Niemica
c) jezioro Szczucze (Niemcza)
d) jezioro niatowskie (niatowo)
e) kana³ odp³ywowy z j. niatowo do rzeki Niemicy oraz inne kana³y wp³ywaj¹ce
do wód tego obwodu
a) jezioro Ko³om¹æ (Ko³om¹ckie)
b) jezioro Rybokarty
c) kana³y dop³ywowe do rzeki Wo³czy
d) rzeka Wo³cza od róde³ do po³¹czenia z rzek¹ winiec
a) odcinek rzeki Stuchowska Struga (winiec) od mostu drogowego na trasie
Kamieñ Pomorski-Dziwnów do mostu drogowego na trasie Chrz¹stowoTrzebieszewo o d³ugoci 7,2 km
a) rzeka Stuchowska Struga od róde³ do mostu drogowego Chrz¹stowoTrzebieszewo

Tabela 12
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Regi

L.p.

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Donatowo
Rega nr 1

2

Rega nr 2

3

Nielep
Rega nr 3

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Donatowo (K³êckie)
b) jezioro Resko Górne
c) cieki ³¹cz¹ce ww. jeziora z rzek¹ Reg¹
a) jezioro b.n. na wsch od m. Kluczkowo
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Nielep
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
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4
5
6
7
8
9
10

Bystrzyno Wlk.
Rega nr 4
Bystrzyno Ma³e
Rega nr 5
Wilczkowo
Rega nr 6
S³onowice
Rega nr 7
Oparzno
Rega nr 8
Moszczenica
Rega nr 9
Helka
Rega nr 10

11

G³êbokie
Rega nr 11

12

Karwowo
Rega nr 12

13

Rega nr 13

14

Rega nr 14

15

Lisowo
Rega nr 15

16

Rejowiec
Rega nr 16

17

Rega nr 17

18

Wêglinko
Rega nr 18

19

Zarañsko
Rega nr 19

20
21
22
23
24

Pêczerzyno
Rega nr 20
Studnica
Rega nr 21
Mielno
Rega nr 22
Ostrowiec
Rega nr 23
Mielinek
Rega nr 24

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) jezioro Bystrzyno Wielkie
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Bystrzyno Ma³e (Byszno)
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Wilczkowo (Wilczkowo widwiñskie)
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro S³onowice
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Oparzno
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Moszczenica
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Helka
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro G³êbokie
b) jezioro Bia³y Zdrój (Strzemiele)
c) ciek Mielnica
a) jezioro Karwowo
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) rzeka Rega od róde³ do jazu w miejscowoci Prusinowo, rzeka Stara Rega od
mostu drogowego w miejscowoci Wiêc³aw wraz z dop³ywami
b) pozosta³e dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach
a) rzeka Rega od jazu w miejscowoci Prusinowo do ujcia rzeki Piaskowej wraz z
dop³ywami nie ujêtymi w innych obwodach rybackich
a) zbiornik zaporowy Lisowo na Redze
b) odcinek rzeki Regi od ujcia rzeki Piaskowej do zbiornika Lisowo
c) odcinek rzeki Regi od zbiornika do mostu kolejowego w P³otach
d) odcinek rzeki Uklei od ujcia Dobrzenicy do zbiornika wraz z dop³ywami
a) zbiornik zaporowy Rejowiec na rzece Redze
b) rzeka Rega o mostu kolejowego w m. P³oty (linia w¹skotorowa P³oty-Resko) do
zbiornika zaporowego Rejowiec
c) rzeka Rega od zbiornika zaporowego Rejowiec do jazu w Gryficach
d) rzeka Rekowa od ujcia D¹brówki
e) rzeka Gardominka od róde³ do ujcia do zbiornika zaporowego Rejowiec
a) rzeka Rega od jazu w m. Gryfice do mostu drogowego w Mrze¿ynie
b) pozosta³e dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach
a) jezioro Wêglino Ma³e (Wêglinko)
b) dop³yw do j. Wêglino Wielkie
a) jezioro Wiêc³aw (Wies³aw)
b) jezioro G¹gnowo Du¿e (Gangnowo Du¿e)
c) jezioro G¹gnowo Ma³e (£abêdzie)
d) jezioro Bêdargowo (Nêtno)
e) jezioro Rydzewo
f) jezioro Wêglino Wielkie
g) jezioro Zarañsko (Zarañskie)
h) jezioro Ma³e Do³gie (Do³gie Ma³e)
i) cieki ³¹cz¹ce i wp³ywaj¹ce do ww jezior
j) rzeka Stara Rega do mostu w m. Wiêc³aw
a) jezioro Pêczerzyno
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Reg¹
a) jezioro Studnica
b) odcinek Brzenickiej Wêgorzy do j. Mielno
a) jezioro Mielno
b) odcinek Brzenickiej Wêgorzy do j. Ostrowiec
a) jezioro Ostrowiec (Ziemsko)
b) odcinek Brzenickiej Wêgorzy do j. Bucie¿ Du¿y
a) jezioro Mielinek (Mieliniec, Kolk)
b) dop³yw do j. Ostrowiec (Mnica)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

25

Bucie¿
Rega nr 25

26

Brzeniak
Rega nr 26

27

Wiewiecko
Rega nr 27

28

Rogowe
Rega nr 28

29
30

Kocianowo
Rega nr 29
Bonin
Rega nr 30

31

Zajezierze
Rega nr 31

32

Storkowskie
Rega nr 32

33
34
35

Konie
Rega nr 33
Mielno
Rega nr 34
Piaski
Rega nr 35

36

D³usko
Rega nr 36

37

Wowin
Rega nr 37

38

Okrzeja
Rega nr 38

39

Dobre
Rega nr 39

40

Rega nr 40

41

£abuñ
Rega nr 41

42

D¹bie
Rega nr 42

43

Trzyg³owskie
Rega nr 43
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a) jezioro Czaple Ma³e
b) jezioro Czaple Du¿e
c) jezioro Bucie¿ Du¿y
d) jeziora Kocio³ i Kocio³ek
e) jezioro Wierzno
f) rzeka Brzenicka Wêgorza do ujcia z j. Dubie
g) cieki i kana³y wp³ywaj¹ce i ³¹cz¹ce ww. jeziora
a) jezioro Brzeniak (Brzeno)
b) jezioro ¯abice
c) jezioro Dubie (Ginawskie)
d) kana³y i cieki wpadaj¹ce i ³¹cz¹ce ww. jeziora oraz rzekê Brzenick¹ Wêgorze
e) odcinek rzeki Brzenicka Wêgorza od ujcia z j. Dubie do m³yna w miejscowoci
Wêgorsko
a) jezioro Ginawskie Ma³e
b) jezioro Wiewiecko
c) dop³yw do jeziora Dubie
a) jezioro Rogówko
b) jezioro Rogowe
c) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Brzenick¹ Wêgorz¹
a) jezioro Kocianowo
b) ciek do j. Bonin
a) jezioro Bonin
b) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Brzenick¹ Wêgorz¹
a) jezioro Wêgorzyno (Wêgorzyñskie)
b) jezioro Zajezierze (Przytoñskie)
c) jezioro Przytoñ
d) kana³y i cieki ³¹cz¹ce jeziora
e) cieki Przytonka oraz Reska Wêgorza do po³¹czenia z dop³ywem z j. Konie
a) jezioro Strokowskie Dolne (Czarne Dolne)
b) jezioro Strokowskie Górne (Czarne rednie)
c) ciek ³¹cz¹cy jeziora i uchodz¹cy do j. Wêgorzyno
a) jezioro Konie
b) dop³yw do jeziora Mielno
a) jezioro Mielno
b) dop³yw do Reskiej Wêgorzy
a) jezioro Piaski
b) ciek Piaskowa wraz z dop³ywami
a) jezioro D³usko I (D³ugie)
b) jezioro D³usko II (D³ugie)
c) rzeka Ukleja do jeziora Wowin
a) jezioro Wowin
b) odcinek rzeki Uklei od j. Wowin do j. Mielno
a) jezioro Okrzeja
b) jezioro Mielno
c) jezioro Sambórz Wielki (Sielsko)
d) kana³y i cieki ³acz¹ce ww jeziora oraz rz. Ukleje, rzeka Ukleja od j. Mielno do
ujcia Dobrzenicy
a) jezioro Dobre (Tuczno)
b) ciek Dobrzenica
a) jezioro b.n. na zach od m. Dobra
b) rzeka Dobra od róde³ do ujcia
a) jezioro £abuñ
b) rzeka Rekowa do ujcia D¹brówki
a) jezioro D¹bie P³n.
b) jezioro D¹bie (Dêbie, Olenin)
c) ciek D¹brówka
a) jezioro Trzyg³owskie I
b) jezioro Trzyg³owskie II
c) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Gardomink¹

44
45
46
47
48

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Klêpnickie
Rega nr 44
Dobrzyca
Rega nr 45
Popiel
Rega nr 46
Starnin
Rega nr 47
Rega nr 48

a) jezioro Klêpnickie (Klêpnia, Klepnicko)
b) kana³ ³¹cz¹cy z Reg¹
a) jezioro Dobrzyca
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Mo³stow¹
a) jezioro Popiel (Studnica)
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Mo³stow¹
a) jezioro Starnin
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Mo³stow¹
a) rzeka Mo³stowa od róde³ do ujcia do rzeki Regi
b) dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach

Tabela 13
Obwody rybackie wchodz¹ce bezporednio w sk³ad zlewni Morza Ba³tyckiego

L.p.
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Nazwa obwodu
rybackiego

Sk³adniki
obwodu

a) jezioro Resko Przymorskie
Resko Przymorskie nr
b) odcinek kana³u od wyp³ywu z jeziora do ujcia do morza
1
c) pozosta³e dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach
Trzynik
a) jezioro Trzynik Du¿y (Du¿e)
Resko Przymorskie nr
b) kana³ ³¹cz¹cy z Dêbosznic¹
2
Resko Przymorskie nr a) rzeka Dêbosznica od róde³ do ujcia
3
b) dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach
P³awêcino
a) jezioro P³awêcino
Resko Przymorskie nr
b) dop³yw do B³otnicy
3
Kamienica
a) jezioro Kamienica (Kamnica)
Resko Przymorskie nr
b) rzeka B³otnica od wyp³ywu z jeziora do ujcia dop³ywu z jeziora P³awêcino
4
Resko Przymorskie nr
a) rzeka B³otnica od ujcia z jeziora P³awêcino do j. Resko, wraz z dop³ywami
5
a) jezioro Liwia £u¿a
Liwia £u¿a nr 1 b) kana³ ³¹cz¹cy j. Liwia £u¿a z morzem
c) inne cieki wpadaj¹ce do ww. jeziora
Parnowskie
a) jezioro Parnowskie
Czerwona nr 1
b) dop³ywy wpadaj¹ce do ww jeziora
Ustroñ
a) jezioro Ustroñ (Strachomino)
Czerwona nr 2
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Czerwon¹
a) rzeka Czerwona od j. Parnowskiego do jej ujcia
Czerwona nr 3
b) dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach
Rekowe
a) jezioro Rekowe (Rakowe, Racze)
Jamno nr 1
b) kana³ ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Z¹brza
a) jezioro b.n. na p³d od j. Rekowo
b) jezioro b.n. na wsch od j. Rekowo
Jamno nr 2
b) jezioro b.n. na wsch od j. Rekowo
c) cieki ³¹cz¹ce ww. jeziora z rz. Unieæ
d) rzeka Unieæ wraz z dop³ywami od róde³ do ujcia do j. Jamno
a) jezioro Lubiatowo
b) jezioro Boniñskie
c) jezioro Policko (Policzko)
Lubiatowo
d) jezioro Debro
Jamno nr 3
e) jezioro Wyszewskie
f) rzeka Dzier¿êcinka wraz z dop³ywami od róde³ do ujcia Raduszki
g) cieki i kana³y ³¹cz¹ce ww. jeziora
a) jezioro Jamno
b) rzeka Unieæ od mostu drogowego £abusz -Osieki do jej ujcia
Jamno
c) rzeka Strze¿enica od róde³ do jej ujcia
Jamno nr 4
d) rzeka Dzier¿êcinka od elektrowni wodnej Jamno do jej ujcia
e) kana³ ³¹cz¹cy z morzem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

15
16

17

18
19
20
21
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a) rzeka Dzier¿êcinka od ujcia Raduszki do elektrowni wodnej w Jamnie wraz z
dop³ywami
a) jezioro Bukowo Morskie
Bukowo Morskie nr 1 b) kana³y i cieki wp³ywaj¹ce do ww. jeziora
c) kana³ ³¹cz¹cy z morzem
a) jezioro Kopañ
Kopañ nr 1
b) kana³y i cieki wp³ywaj¹ce do ww. jeziora
c) kana³ ³¹cz¹cy z morzem
a) jezioro Wicko
Wicko
b) cieki: Klasztorna, widnik, G³ownica, G³owniczka i inne wp³ywaj¹ce do ww.
Wicko nr 1
jeziora
Marszewo
a) jezioro Marszewo
Wicko nr 2
b) cieki Postominek i Marszewka
Pieñkowo
a) jezioro Pieñkowo
Wicko nr 3
b) ciek b.n. ³¹cz¹cy j. Pieñkowo z rzek¹ Marszewk¹
Mod³o
a) jezioro Mod³o
Wicko nr 4
b) ciek Potynia
Jamno nr 5

Tabela 14
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Parsêty

L.p.
1

2

3
4
5

Nazwa obwodu
rybackiego
Kie³pino
Parsêta nr 1
Wielatowo
Parsêta nr 2
Kople
Parsêta nr 3
Martwe
Parsêta nr 4
£ozice
Parsêta nr 5

6

Baczynko
Parsêta nr 6

7

Kolbackie
Parsêta nr 7

8

Dêbno
Parsêta nr 8

9
10
11
12
13

Luboradz
Parsêta nr 9
Dobrowieckie
Parsêta nr 10
K³okowskie
Parsêta nr 11
Lekowo
Parsêta nr 12
Parsêta nr 13

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Kie³pino (Koknia)
b) rzeka Gêsia
a) jezioro Trzebiechowo (Lutowo)
b) jezioro Jeziorki (Trzebiechówko)
c) jezioro Wielatowo (Brzeno)
d) rzeka Perznica do ujcia dop³ywu z Kwakowa
e) cieki bez nazwy ³¹cz¹ce ww jeziora oraz wp³ywaj¹ce do tych jezior
a) jezioro Kople (Szma³c)
b) kana³ ³¹cz¹cy z j. Trzebiechowo
a) jezioro Martwe
b) kana³ odp³ywowy
a) jezioro £ozice (£ozica)
b) ciek £ozica
a) jezioro Baczynko
b) jezioro Baczyno
c) kana³y ³¹cz¹ce ww. jez. z rzek¹ £ozic¹ i Perznic¹
a) jezioro Kolbackie (Ko³backie)
b) cieki wpadaj¹ce do ww jeziora
c) rzeka Dêbnica do j. Dêbno
a) jezioro Koprzywno (Dêbica, Librazyñ)
b) jezioro Dêbno (Damskie)
c) rzeka Dêbnica od j. Dêbno do j. Luboradz
a) jezioro Luboradz
b) rzeka Dêbnica od j. Luboradz do ujcia Lubiatówki
a) jezioro Dobrowieckie Du¿e (Radoniewieckie)
b) kana³ dop³ywowy do rz. Dêbnicy
a) jezioro K³okowskie (K³okowo)
b) rzeka Wogra
a) jezioro Lekowo Du¿e
b) rzeka Pokrzywnica do dop³ywu spod Ciechnowa
a) jezioro b.n. na p³n od j. Bystrztno Ma³e
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Pokrzywnic¹

14

Kamienne
Parsêta nr 14

15

Rosnowski
Parsêta nr 15

16
17

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Wapienne
Parsêta nr 16
Nicemino
Parsêta nr 17

18

Czarne
Parsêta nr 18

19

Parsêta nr 19

a) jezioro Czarne
b) jezioro Wiejskie
c) jezioro Drzewiany I (Myd³owskie)
d) jezioro Kwiecko (Dolne)
e) jezioro Kamienne (Górne, Drobno)
f) jezioro P³ociczno (Krêbsko)
g) jezioro Szczawno (Szczawne, £êczeñsko)
h) cieki wp³ywaj¹ce do ww. jezior oraz ³¹cz¹ce je ze sob¹ i rzek¹ Radwi¹
i) rzeka Radew wraz z jej dop³ywami od ¿róde³ do ujcia Chocieli
a) zalew Hajka
b) zalew Rosnowski
c) rzeka Radew od ujcia Chocieli i jej dop³ywy nie bêd¹ce w innych obwodach:
K³osówka, Chotla z Zaspiank¹, Czarna, Mszanka, Drê¿nianka, Chociel,
Debrzyca z £êczn¹, a tak¿e inne cieki bez nazwy wp³ywaj¹ce do rzek tego
obwodu
a) jezioro Wapienne (Ka³ek)
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z j. Nicemino
a) jezioro Nicemino (Rekowskie)
b) ciek ³¹cz¹cy ww. jezioro z rzek¹ Mszank¹
a) jezioro Czarne
b) jezioro b.n. na wsch od m. Strzêkocino
c) kana³ ³¹cz¹cy z Radwi¹
a) rzeka Parsêta i jej dop³ywy: Bogucianka, Olszanka, Pysznica, Pokrzywnica,
Topiel, Mogilica, Lenica, Dêbnica wraz z Wogr¹ i Odpustem, Bliska Strug¹,
Kroszna, Lubiatówka, Gêsia, Perznica z £ozic¹, a tak¿e inne cieki wp³ywaj¹ce
do ww. rzek obwodu rybackiego nie le¿¹ce w innych obwodach

Tabela 15
Obwody rybackie wchodz¹ce w sk³ad zlewni rzeki Wieprzy

L.p.

Nazwa obwodu
rybackiego

1

Naleton
Wieprza nr 1

2

Czarne
Wieprza nr 2

3

Bia³e
Wieprza nr 3

4

Bluj
Wieprza nr 4

5
6
7
8
9
10
11

Dolskie
Wieprza nr 5
£ubno
Wieprza nr 6
Rybiec
Wieprza nr 7
Smolanka
Wieprza nr 8
Trzebieliñskie
Wieprza nr 9
Lenik
Wieprza nr 10
Obierowo
Wieprza nr 11

Sk³adniki
obwodu
a) jezioro Naleton Du¿y
b) jezioro Naleton Ma³y
c) rzeka Wieprza do ujcia dop³ywu z j. Czarnego
a) jezioro Czarne Wielkie
b) jezioro Podgórze Du¿e
c) dop³yw do rzeki Wieprzy
a) jezioro Bia³e
b) dop³yw do jeziora Ko³olê¿
a) jezioro Ko³ole¿
b) jezioro Bluj
c) jezioro Wa³dowskie Ma³e
d) jezioro Wa³dowskie Du¿e
e) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Wieprz¹
a) jezioro Dolskie
b) rzeka Doszenica
a) jezioro Graniczne (£ubno)
b) rzeka Pokrzywna do ujcia cieku Rybiec
a) jezioro Rybiec
b) ciek Rybiec
a) jezioro Smolanka
b) rzeka Kunica do jeziora Trzebieliñskiego
a) jezioro Trzebieliñskie
b) rzeka Kunica od j. Trzebieliñskiego do ujcia
a) jezioro Lenik (B¹kowo)
b) kana³ ³¹cz¹cy z Pokrzywn¹
a) jezioro Obierowo
b) rzeka Mi³acz do jeziora Trzciñskiego
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Lewarowe
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Poz. 1663

a) jezioro Trzciñskie
b) jezioro Mi³aczewo
c) rzeka Mi³acz od j. Trzciñskiego do ujcia
a) jezioro S³osineckie Ma³e
b) jezioro S³osineckie
c) rzeka Studnica do jeziora Studzieniczno
a) jezioro Bia³e
b) jezioro Studzieniczno
c) ciek Pl¹sa
d) rzeka Studnica od j. Studzieniczno do mostu drogowego Miastko-Bytów
a) jezioro Bobiêciñskie Wielkie
b) jezioro Bobêcino Ma³e
c) jezioro Czarne
d) ciek Pierska Struga
a) jezioro Pajerskie
b) kana³ ³¹cz¹cy z Piersk¹ Strug¹
a) jezioro Kamnica
b) kana³ ³¹cz¹cy z Piersk¹ Strug¹
a) jezioro Czarnka
b) jezioro Wo³czyca
c) jezioro Kocielne
d) jezioro Wo³cza Ma³a
e) jezioro rednie
f) cieki ³¹cz¹ce jeziora ze sob¹ i rz. Studnic¹
a) jezioro Darnowskie
b) ciek Darnówka
a) jezioro Biesowice (Przyjezierze)
b) jezioro Biesowice Ma³e
c) ciek ³¹cz¹cy z rzek¹ Wieprz¹
a) jezioro Zamkowe
b) jezioro Ob³ê¿e
c) ciek Ob³ê¿a
a) jezioro £êtowskie
b) struga Karwina oraz kana³ boczny reguluj¹cy poziom wody w j. £êtowskim
c) inne cieki b.n. wp³ywaj¹ce do ww. wód
a) jezioro Ostrowieckie (Ostrowiec)
b) kana³ ³¹cz¹cy z rzek¹ Rakówk¹
a) jezioro Grabowiec
b) rzeka Grabowa do ujcia cieku Pustynka
a) jezioro Morskie Oko
b) jezioro D³ugie
c) jezioro Zgni³e
d) jezioro Wielin (Wieliñskie, Wielino
e) cieki ³¹cz¹ce ww. jeziora z rz. Grabowa
a) jezioro D³ugie (Nidno)
b) kana³ ³¹cz¹cy z Grabow¹
a) jezioro Mzdowo
b) rzeka Grabówka
a) jezioro Lewarowe
b) ciek Struga Warciñska
a) rzeka Grabowa od ujcia Pustynki wraz ze wszystkimi dop³ywami lub ich
odcinkami nie znajduj¹cymi siê w innych obwodach
a) rzeka Wieprza od po³¹czenia z ciekiem z jeziora Czarnego do jazu w Kêpicach
wraz ze wszystkimi dop³ywami lub ich odcinkami nie znajduj¹cymi siê w innych
obwodach
a) rzeka Wieprza od jazu w Kêpicach do granicy wód morskich oraz wszystkie
dop³ywy lub ich odcinki nie bêd¹ce w innych obwodach
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