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§2

UCHWA£A Nr VI/21/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 stycznia 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa
Karczma.

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Nowa Karczma
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
jak i w miejscu sprzeda¿y.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147,
poz.1231 z 2002 r. z pón. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Gminy Nowa Karczma 30 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) w tym: 24 punkty do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz 6 punktów do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/169/01 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
dla terenu gminy Nowa Karczma liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

1666
UCHWA£A Nr VI/23/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXXV/190/02 Rady
Gminy Nowa Karczma z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia op³aty za przy³¹czenie do gminnej
sieci wodoci¹gowej.
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.) Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXV/190/02 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia op³aty za przy³¹czenie do gminnej sieci wodoci¹gowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa
Karczma.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

1665
UCHWA£A Nr VI/22/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXXIII/178/01 Rady
Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty za w³¹czenie siê do kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Karczma.
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.) Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXIII/178/01 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty za w³¹czenie siê do kanalizacji sanitarnej w
gminie Nowa Karczma.

1667
UCHWA£A Nr VI/24/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹
Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej
Karczmie.
Na podstawie art. 9 i 11 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pón. zm.)
oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala co nastêpuje:
§1
Na bazie istniej¹cego Gminnego Orodka Kultury, Spor-
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tu i Rekreacji w Nowej Karczmie tworzy siê instytucjê
kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie.
§2
Instytucja kultury pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie jest samorz¹dow¹
instytucj¹ kultury.
§3
1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie jest Nowa Karczma.
2. Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej
Karczmie obejmuje swoim dzia³aniem teren gminy
Nowa Karczma.
§4
Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej
Karczmie dzia³a w oparciu o Statut zatwierdzony przez
Radê Gminy w Nowej Karczmie.
§5
Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej
Karczmie realizuje zadania g³ówne w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury poszerzone o zadania dodatkowe okrelone w Statucie.
§6
Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej
Karczmie uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urz¹d
Gminy w Nowej Karczmie.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego po tym
terminie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

§3
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Sulêczyno:
1) Nr X/58/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów so³ectw,
2) Nr XV/81/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach so³ectw Gminy Sulêczyno,
3) Nr III/25/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie zmian
w statutach so³ectw Gminy Sulêczyno.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BOREK
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).
§2
So³ectwo Borek stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy wsi
 Bielawki, Borek.
§3
So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

1668

§4

UCHWA£A Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.

Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.

w sprawie uchwalenia statutów so³ectw w Gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dla 9 so³ectw: Borek, Kistowo, Mciszewice, Podjazy, Sucha, Sulêczyno, Wêsiory, Zdunowice
i ¯akowo statuty w brzmieniu jak w za³¹cznikach odpowiednio od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
§6
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.
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§7

§ 12

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.

1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 10
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
§ 11
Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.

III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu
wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.
§ 16
1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.
§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
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§ 19

§3

1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).

So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21

§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.
II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
§6

1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

§ 22

§7

1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.

V. Postanowienia koñcowe
§ 23
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.

§8
STATUT SO£ECTWA KISTOWO
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).
§2
So³ectwo Kistowo stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy
wsi  Borek Kamienny, Chojna, Kistowo, Kistówko.

1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
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§ 10

1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
§ 11
Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.
§ 12
1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.
III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu
wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.
§ 16
1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
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sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.
§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).
IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21
1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.
§ 22
1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
V. Postanowienia koñcowe
§ 23
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
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§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA MCISZEWICE
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).
§2
So³ectwo Mciszewice stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy wsi  Mciszewice.
§3
So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.
II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
§6
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.
§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 10
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
§ 11
Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.

§7

§ 12

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,

1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.
III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
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§ 14

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15

1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21
1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.

1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

§ 16

§ 23

1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.

Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.

§ 17

§1

So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).

§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).

§ 22

V. Postanowienia koñcowe

§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA PODJAZY
I. Postanowienia ogólne

§2
So³ectwo Podjazy stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy
wsi  Amalka, Podjazy, Widna Góra.
§3
So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.

IV. Gospodarka finansowa so³ectwa

II. Organy so³ectwa

§ 20

§5

rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1. Organami so³ectwa s¹:
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1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
§6

9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
§ 11

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.

§7

§ 12

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.

1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 10
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,

III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.
§ 16
1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.
§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿-
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dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).
§2
So³ectwo Sucha stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy wsi
 Ko³odzieje, Nowe Pole, Sucha.
§3
So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.

IV. Gospodarka finansowa so³ectwa

II. Organy so³ectwa

§ 20

§5

rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.

§ 21

§6

1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

§ 22

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.

1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
V. Postanowienia koñcowe
§ 23
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SUCHA
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gmi-

§7

§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 10
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
§ 11
Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.
§ 12
1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.
III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.

3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.
§ 16
1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.
§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).
IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21
1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.
§ 22
1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
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3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
V. Postanowienia koñcowe
§ 23
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SULÊCZYNO
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.
§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9

So³ectwo Sulêczyno stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy wsi  Bukowa Góra, K³odno, Nowy Dwór, Ostrów
Mausz, Sulêczyno.

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.

§3

§ 10

So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.

§2

§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.
II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
§6
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.
§7
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,

§ 11
Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.
§ 12
1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

Dziennik Urzêdowy
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III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15

w ustawie 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.).
IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21
1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.

1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

§ 16

§ 23

1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.
§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej

§ 22

V. Postanowienia koñcowe
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WÊSIORY
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).
§2
So³ectwo Wêsiory stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy
wsi  Borowiec, Czarlino, Wêsiory.
§3
So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³ecz-
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no  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.
II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.

§6

§ 11

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.

§7
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.
§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 10
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,

§ 12
1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.
III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.
§ 16
1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
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4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.

§ 17

STATUT SO£ECTWA ZDUNOWICE

So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

I. Postanowienia ogólne

§ 18

So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).

1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).
IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21
1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.
§ 22
1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
V. Postanowienia koñcowe
§ 23
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.

§1

§2
So³ectwo Zdunowice stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy wsi  Ogonki, Ostrowite, Zdunowice.
§3
So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.
II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
§6
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.
§7
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
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gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.
§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 10
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
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2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.
§ 16
1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.
§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18

Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.

1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.

§ 12

§ 19

1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).

§ 11

III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.

IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

Dziennik Urzêdowy
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§ 21

§6

1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

§ 22

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór so³tysa i rady so³eckiej,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci wiejskiej,
3) decydowanie o sposobie korzystania ze sk³adników
mienia przekazanych uchwa³¹ Rady Gminy,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie oraz uchwalenia w miarê potrzeb sk³adek mieszkañców so³ectwa na okrelony cel
i w okrelonej wysokoci,
5) wypowiadanie siê w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) zg³aszanie potrzeb radzie gminy o budowie dróg i innych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
7) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami,
8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady
gminy, we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci lokalnej,
9) kierowanie zastrze¿eñ do rady gminy w sprawach postanowieñ wójta dotycz¹cych so³ectw.

1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
V. Postanowienia koñcowe
§ 23
Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.
§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr V/46/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ¯AKOWO
I. Postanowienia ogólne
§1
So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1891, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806).

§7

§8
1. Zebranie wiejskie jest zwo³ywane przez so³tysa.
2. Zebranie wiejskie mo¿e byæ zwo³ane przez wójta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§9

So³ectwo ¯akowo stanowi¹: obszar oraz mieszkañcy
wsi  ¯akowo.

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiadomieni zostali o jego terminie w sposób zwyczajowo
przyjêty w so³ectwie.
2. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.

§3

§ 10

So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê
i granice rada gminy  po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³tysa,
3) wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa,
5) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady,
6) zwo³ywanie i przygotowanie posiedzeñ i kierowanie
prac¹ rady so³eckiej,
7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
8) wykonywanie funkcji administracyjnych,
9) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie,
10) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.

§2

§4
Zadaniem so³ectwa jest organizowanie ¿ycia spo³eczno  gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw
we wszystkich sprawach dotycz¹cych kompetencji gminy.
II. Organy so³ectwa
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Kadencja so³tysów trwa 4 lata z tym, ¿e do czasu wyboru nowego so³tysa funkcjê tê pe³ni dotychczasowy.
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§ 11

Zebranie wiejskie wybiera 3  5 osobow¹ radê so³eck¹
wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu jego obowi¹zków.
§ 12
1. Pracami rady so³eckiej kieruje so³tys.
2. Rada so³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych wiêkszoci¹ g³osów.
3. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.
III. Zasady wyborcze
§ 13
So³tys oraz rada so³ecka wybierani s¹ oddzielnie w g³osowaniu tajnym bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego so³tys poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno siê odbyæ w terminie miesiêcznym od zakoñczenia kadencji.
3. W przypadku niezwo³ania zebrania w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 zebranie zwo³uje wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
§ 15
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych jest mniejsza
ponowny wybór mo¿e siê odbyæ po pó³godzinnej przerwie.
3. Wybór ten jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê obecnych
wyborców.
4. Odwo³anie odbywa siê w trybie i na zasadach w³aciwych dla wyboru.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ny kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie
oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ liczbê g³osów,
wybory nale¿y powtórzyæ.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej zebranie wiejskie stwierdza wakat
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w sytuacji analogicznej jak wyganiêcie mandatu radnego okrelonej
w ustawie 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.).
IV. Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 20
rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz so³ectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 21
1. So³ectwo decyduje o przeznaczeniu w³asnych rodków
finansowych.
2. rodki finansowe so³ectwa pochodz¹ce z bud¿etu
gminy mog¹ byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale rady gminy.
§ 22
1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
V. Postanowienia koñcowe

§ 16

§ 23

1. Wybór przeprowadza komisja wyborcza wy³oniona
sporód uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organu so³ectwa.
3. Do zadañ komisji wyborczej nale¿y:
1) rejestracja zg³oszeñ kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
4. Protokó³ wraz z kartkami do g³osowania powinien byæ
niezw³ocznie przekazany wójtowi.

Pierwsze wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na
podstawie niniejszego statutu zarz¹dza wójt.

§ 17
So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 18
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej zostaje wybra-

§ 24
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y rady
gminy.

1669
UCHWA£A Nr VI/90/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1669
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Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy
Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Ma³¿ewo, o nr ew. gr.: 63/3.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1. MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i porz¹dkowania pasa drogowego
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

skiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/90/2003
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 26 marca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ MA£¯EWO
1. KARTA TERENU
Nr 8/216-04-2001/11
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 63/3
Powierzchnia: 0,65 ha
3. FUNKCJA PODSTANIOWA
1. MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2. ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i porz¹dkowania pasa drogowego
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. dzia³ki  1000 m2;
maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dachy dwuspadowe, kalenica równolegle do
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
tynkiem
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 8 m; wysokoæ poziomu parteru do 0,6 m od poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ obowi¹zuj¹ce linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ o powierzchni do 50 m2 o wysokoci do 5
m od poziomu; terenu, dach dwuspadowy; spadek
i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1.50 m, cokó³ o wys. 0,6 m, przês³a drewniane, kolorystyka i materia³y ogrodzenia jak dla zabudowy mieszkaniowej
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: odprowadzenie cieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê szczelne zbiorniki i bezodp³ywowe z udokumentowanym wywozem cieków
na oczyszczalniê lub ma³e przydomowe oczyszczalnie
cieków pod warunkiem odprowadzenia oczyszczonych cieków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
do czasu wybudowania wiejskiej kanalizacji
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim pod-
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6.
7.
8.

9.
10.

czyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja opadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10472
 parkingi zapewniæ w granicy dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CEZ OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 istniej¹cy starodrzew wzd³u¿ drogi do zachowania
i ochrony; wycinka wymaga zgody wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.), w tym równie¿ zmniejszenie szerokoci pasa technicznego w
przypadku prze³o¿enia istniej¹cego uzbrojenia
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A. Obszar
w Gdañsku

1670
UCHWA£A Nr VI/91/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy
Tczew uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Ma³¿ewo, o nr ew. gr.: 109/2.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 12) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4,5.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
6.UH  tereny zabudowy us³ug handlowych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
7.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym
8,9,10. ZTT  pas techniczny dla modernizacji dróg
i przebiegu infrastruktury
11.KD  droga dojazdowa
12.KX  ci¹g pieszy
1. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/91/2003
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia26 marca 2003 r.

6.

MIEJSCOWOÆ MA£¯EWO
1. KARTA TERENU
Nr 8/216-04-2001/12
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 109/2
Powierzchnia: 4,6580 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4,S.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
6. UH  tereny zabudowy us³ug handlowych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
7. ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym
8,9,10.ZTT  pas techniczny dla modernizacji dróg
i przebiegu infrastruktury
11. KD-droga dojazdowa
12. KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. dzia³ki  900 m2;
maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe dla MNe, do 2 kondygnacji + poddasze dla UH
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dachy dwuspadowe, pokrycie dachówka
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
tynkiem; zakaz stosowania materia³ów elewacyjnych
syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy mieszkaniowej  9 m, dla zabudowy us³ugowej 
do 12 m; wysokoæ poziomu parteru do 0,6 m od poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcza o powierzchni do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, dach dwuspadowy; spadek i pokrycie jak dla funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,50 m, cokó³ o wys. 0,6 m, przês³a stalowe, kolorystyka i materia³y ogrodzenia jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia i odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej wsi Turze

7.
8.

9.

10.

cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: poprzez indywidualne nieemisyjne lub
niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z istniej¹c¹ drog¹ powiatow¹ na warunkach
okrelonych przez Zarz¹dcê Drogi
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 starodrzew wzd³u¿ dróg do zachowania i ochrony
STAWKA PROCENTOWA
 dla terenów MNe  10%
 dla terenu UH  15%
 dla pozosta³ych terenów  0%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku
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UCHWA£A Nr V/30/03
Rady Gminy Puck
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Puck.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483), art. 3, ust. 1 i art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§4

Uchwala siê Statut Gminy Puck stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Puckim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 243 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
3. W Gminie tworzy siê so³ectwa, jako jednostki pomocnicze.
4. W Gminie Puck powo³ano 27 so³ectw, a mianowicie:
1) B³¹dzikowo,
2) Brudzewo,
3) Celbowo,
4) Darzlubie,
5) Domatowo,
6) Domatówko,
7) Gnie¿d¿ewo,
8) Leniewo,
9) £ebcz,
10) Mechowo,
11) Mieroszyno,
12) Mrzezino,
13) Os³onino,
14) Po³chowo,
15) Po³czyno,
16) Radoszewo,
17) Rekowo Górne,
18) Rzucewo,
19) S³awutowo,
20) Smolno,
21) Starzyno,
22) Starzyñski Dwór,
23) Strzelno,
24) Swarzewo,
25) Werblinia,
26) Zdrada,
27) ¯elistrzewo.

§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy: Nr IV/9/91 z dnia
31 maja 1991 r., Nr XVII/8/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r.,
Nr XXIV/13/94 z dnia 26 maja 1994 r., Nr II/15/94 z dnia
21 lipca 1994 r., Nr III/20/94 z dnia 8 wrzenia 1994 r., Nr V/
33/94 z dnia 16 grudnia 1994 r., Nr XIX/15/96 z dnia 27 lutego 1996 r., Nr XXXI/7/97 z dnia 11 marca 1997 r.,
Nr XLIII/21/98 z dnia 22 maja 1998 r., Nr XIII/62/99 z dnia
16 wrzenia 1999 r., Nr XXXIX/89/01 z dnia 30 padziernika 2001 r. i uchwa³¹ Nr XLIV/29/02 z dnia 29 marca 2002 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
STATUT GMINY PUCK
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Puck,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Puck, komisji Rady Gminy Puck,
4) tryb pracy Wójta Gminy Puck,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Puck,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Puck oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Puck,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Puck,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Puck,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Puck,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Puck,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Puck.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Puck jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Mieszkañcy obszaru Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne w g³osowaniu powszechnym poprzez udzia³ w referendum,
w wyborach oraz poprzez swe organy.

§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne oraz wspó³pracowaæ z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
§6
1. Gmina posiada:
1) Herb Gminy  wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 3 do
Statutu.
2) Flagê  wzór flagi okreli Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
2. Gmina pos³uguje siê okr¹g³¹ pieczêci¹, zawieraj¹c¹
porodku herb, a w otoku napis Gmina Puck.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Puck.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) granice,
2) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Rada Gminy corocznie w uchwale bud¿etowej okrela
kwotê rezerwy celowej przeznaczonej na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze  so³ectwa.
2. Jednostki pomocnicze sporz¹dzaj¹ corocznie plan finansowy i wykaz zadañ przyjêtych do realizacji w ramach przydzielonej kwoty, zgodnie z Statutem so³eckim.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady so³tysom wsi, z zastrze¿eniem przepisu § 32 Statutu.
2. So³tys  po uzyskaniu zgody Rady, mo¿e zabieraæ g³os
na sesjach.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady podlegaj¹ kontroli Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
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1) Przewodnicz¹cy,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) komisje sta³e Rady.
§ 16

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etow¹, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
3) Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
4) Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
5) ds. Samorz¹du, Bezpieczeñstwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpo¿arowej.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i 2-ch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczony przez Przewodnicz¹cego Rady Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
3. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 21
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wyko-
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nywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 22
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 23
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz wyznaczonego Wiceprzewodnicz¹cego Rady do wykonywania zadañ pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego, do kolejnego Wiceprzewodnicz¹cego § 21
stosuje siê odpowiednio.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
2. Przygotowanie sesji
§ 28

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  wskazany Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni
przed terminem obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 29
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt, Zastêpca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Przebieg sesji

1. Sesje Rady

§ 30

§ 26

Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 27
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na trzy miesi¹ce.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach nie
cierpi¹cych zw³oki, bez zachowania wymogów okrelonych w § 28, ust. 4.

§ 31
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 34
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 27 ust. 4.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 35
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 36
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, wskazany przez Przewodnicz¹cego.
§ 37
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram  podaje siê
kolejny numer sesji  sesjê Rady Gminy Puck.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

2. Zapytania formu³owane mog¹ byæ pisemnie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji
Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym po uzyskaniu zgody Rady.
§ 44

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 2 sk³ada Wójt.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 41

§ 45

1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje mo¿na zg³aszaæ ustnie b¹d sk³adaæ w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; interpelacje pisemne Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje adresatom.
5. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub osoba
upowa¿niona do tego przez Wójta.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 38
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 39
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 40

§ 42
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
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§ 47

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 48
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 49
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam  podaje siê kolejny numer sesji  sesjê Rady Gminy Puck.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 50
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 51
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 52
1. Pracownik ds. obs³ugi Rady Gminy lub wskazany przez
Wójta inny pracownik Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z
Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 39 pkt 1.
§ 53
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz tytu³ uchwa³y,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) liczbê obecnych cz³onków Rady,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
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6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
numerami arabskimi.
4. Dla kolejnych kadencji Rady prowadzi siê odrêbn¹ numeracjê.
§ 54
1. Protokó³ z posiedzenia Rady powinien byæ sporz¹dzony w terminie 14 dni od daty jego odbycia.
2. Na nastêpnej sesji radni mog¹ zg³aszaæ wnioski w sprawie poprawek lub uzupe³nieñ do protoko³u, przy czym
o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady
po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
3. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 2 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
4. Uwzglêdnienie wnoszonej poprawki lub uzupe³nienia
winne stanowiæ za³¹cznik do protoko³u.
§ 55
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 56
Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik ds. obs³ugi Biura Rady w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
4. Uchwa³y
§ 57
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 26
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 58
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Wójt oraz grupa
radnych w liczbie co najmniej 5.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y
w przypadku mog¹cych powstaæ zobowi¹zañ bud¿etu gminy,
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5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 59

§ 66

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§ 60
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 61
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 62
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Kopie uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 63
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 64
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
5. Rada mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania imiennego.
§ 65
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.

§ 67
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 67 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 68
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
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przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 69
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 70
1. Rada powo³uje sporód radnych sta³e i dorane komisje okrelaj¹c w odrêbnej uchwale ich sk³ad osobowy.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednej komisji sta³ej.
§ 71
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 72
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 73
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez cz³onków danej komisji.
§ 74
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
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§ 75

1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 76
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 77
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego
Komisji.
§ 78
Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ w zale¿noci od potrzeb.
§ 79
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 80
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 81
1. Wójt, na probê radnego, wystawia dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 82
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
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3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 83
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 90

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 84

§ 91

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych.

§ 85

§ 92

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 86
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu poszczególnych cz³onków Komisji decyduje Rada.
3. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e z³o¿yæ
odwo³anie na pimie do Rady w terminie 7 dni od daty
powziêcia wiadomoci o wy³¹czeniu.
4. Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest do przedstawienia odwo³ania na najbli¿szej sesji.
2. Zasady kontroli
§ 87
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 88
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 89
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:

1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 93
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 94
1. Kontroli, o których mowa w art. 89 dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê
co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wnioskuje do Przewodnicz¹cego Rady o wyznaczenie na pimie kierownika zespo³u kontrolnego.
3. Kierownik zespo³u dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
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4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 95
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
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wie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 99
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 100
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 101
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Wójt, Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 102
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku.

§ 97

§ 103

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
31 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.

4. Protoko³y kontroli
§ 98
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmo-

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 104
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia nie objête planem pracy mog¹ byæ zwo³y-
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wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia, po uprzednim uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 105
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 106
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 110
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 111
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 112
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 107

§ 113

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków.

§ 108
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 109
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.

§ 114
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 115
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 116
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 117
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów, Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta
§ 118
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
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§ 119
Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§ 120
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3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

§ 121

§ 128

Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 118  § 120 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie Gminy Puck
maj¹ zastosowanie przepisy ustaw szczególnych.

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

Zmiana Statutu wymaga trybu okrelonego dla jego
przyjêcia.

§ 122

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

1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty zawieraj¹ce
informacje publiczne okrelone w ustawach.
2. Udostêpnienie informacji publicznej nastêpuje na wniosek zainteresowanego.
§ 123
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 124
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ u Sekretarza Gminy w dniach pracy Urzêdu Gminy.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 125
1. Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 122, pkt 1 i 123
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w
asycie pracownika Urzêdu Gminy.
2. Z dokumentów wymienionych w § 124, pkt 1 i 2 Obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
§ 126
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 124, pkt 1 i 2 ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa pkt 1 s¹ wykonywane odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za uwierzytelnienie kserokopii lub fotografii
reguluj¹ przepisy ustawy o op³acie skarbowej.
4. Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej
ustalana jest Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Puck.
§ 127
Uprawnienia okrelone w § 122, pkt 1 i 123 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,

§ 129

§ 130

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Puck
REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY PUCK
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Pucku.
2. Gminny Orodek Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Przeciwpo¿arowej w Gminie Puck.
3. Zespó³ Obs³ugi Placówek Owiatowych w Pucku.
4. Zespó³ Szkó³ w ¯elistrzewie.
5. Zespó³ Szkó³ w Mrzezinie.
6. Zespó³ Szkó³ w Starzynie.
7. Zespó³ Szkó³ w Darzlubiu.
8. Zespó³ Szkó³ w Gnie¿d¿enie.
9. Szko³a Podstawowa w £ebczu.
10. Szko³a Podstawowa im. Józefa Dambka w Leniewie.
11. Szko³a Podstawowa im. Józefa Wierzbickiego w Po³chowie.
12. Szko³a Podstawowa im. Alojzego Stenzla w Strzelnie.
13. Szko³a Podstawowa w Rekowie Górnym.
14. Szko³a Podstawowa w Swarzewie.
15. Szko³a Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Po³czynie.
16. Szko³a Podstawowa w Werblinii.
17. Szko³a Podstawowa im. Augustyna Necla w Mieroszynie.
18. Szko³a Podstawowa w Celtowie.
19. Szko³a Podstawowa w Domatowie.
20. Szko³a Podstawowa w Smolnie.

1672
UCHWA£A Nr VII/31/2003
Rady Gminy Potêgowo
z 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2
ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), po wys³uchaniu
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opinii komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok 2002,
zamykaj¹ce siê kwotami:
1) dochody:
plan 11.257.395 z³,
wykonanie 11.139.528 z³
2) wydatki:
plan 11.507.593 z³
wykonanie 10.825.030 z³
w tym realizacja planu finansowego zadañ zleconych:
1) dotacja planowana 1.410.161 z³
wykonanie 1.409.452 z³
2) wydatki planowane 1.410.161 z³
wykonanie 1.409.452 z³
3) bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w kwocie 314.498 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w trybie w³aciwym
dla aktów prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

1673
UCHWA£A Nr VII/33/2003
Rady Gminy Potêgowo
z 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia so³ectwa G³uszyno.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón.
zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 lit. a  di § 41 ust. 1 Statutu Gminy Potêgowo zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy
Nr XVIII/81/96 z 26 lutego 1996 r. Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 26, poz. 93-94 z póñ. zm.) Rada Gminy  po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Utworzyæ na terenie Gminy Potêgowo so³ectwo G³uszyno wyodrêbnione z obszaru so³ectwa G³uszynko.
2. Granice so³ectwa G³uszyno obejmuj¹ miejscowoci
G³uszyno, Piaseczno i obszar okrelony za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest miejscowoæ G³uszyno.
§2
1. So³ectwu G³uszyno nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Ukonstytuowanie siê organów so³ectwa G³uszyno sta-

nowi podstawê odpowiednich zmian Statutu Gminy Potêgowo.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/33/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
Zasady ogólne
§1
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
§2
1. Rada Gminy Potêgowo tworzy so³ectwo w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Rada Gminy uchwala statut so³ectwa okrelaj¹cy zasady jego tworzenia, zasady powo³ywania i odwo³ywania organów so³ectwa oraz uprawnienia i obowi¹zki so³ectwa.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania so³ectwa
§3
1. Ogó³ mieszkañców wsi G³uszyno i Piaseczno stanowi
wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie so³ectwo G³uszyno.
2. So³ectwo G³uszyno sk³ada siê ze wsi G³uszyno i Piaseczno.
ROZDZIA£ III
Zakres dzia³ania so³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje wszelkie zadania publiczne na obszarze swego dzia³ania nie zastrze¿one dla gminy oraz
zlecone przez gminê.
2. Zadania zlecone s¹ finansowane z bud¿etu gminy.
§5
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ opiniodawcz¹ dla
gminy w zakresie wszelkich spraw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ dotycz¹cych jego mieszkañców.
2. So³ectwo ma prawo zg³aszaæ opinie dotycz¹ce wszelkich innych spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Zarz¹du
i Rady Gminy.
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ROZDZIA£ IV
Organy so³ectwa
§6

Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy,
Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka w liczbie
3-5 cz³onków.
Kadencja organów so³ectwa trwa do 8-go miesi¹ca po
dacie wyborów do Rady Gminy.
§7
1. Zebranie wiejskie rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwa³ w drodze g³osowania.
2. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostan¹ o nim powiadomieni co najmniej trzy dni
przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
4. W przypadku braku quorum zwo³uje siê zebranie w
drugim terminie, nie krótszym ni¿ 0,5 godziny po up³ywie terminu pierwszego i wówczas podejmuje siê wa¿ne uchwa³y, bez wzglêdu na iloæ osób obecnych na
zebraniu.
5. Dopuszczalne jest podanie obu terminów zebrania w
powiadomieniu o zebraniu.
6. Zebranie wiejskie zwo³uje:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) 1/5 sta³ych mieszkañców gminy uprawnionych do
g³osowania.
§8
So³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej w iloci 3-5 osób
wybiera siê w g³osowaniu tajnym sporód nieograniczonej iloci kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§9
1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa podlega zebraniu wiejskiemu w sprawach w³asnych so³ectwa
i wykonuje zadania okrelone uchwa³ami.
2. So³tys wykonuje wszystkie zadania zlecone przez w³adze gminy i okrelone przepisami szczególnymi.
3. So³tys w szczególnoci prowadzi inkaso zobowi¹zañ
pieniê¿nych i innych nale¿noci finansowych gminy
oraz ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami szczególnymi.
4. So³tys mo¿e wyznaczyæ swojego zastêpcê sporód
cz³onków rady so³eckiej.
5. So³tys organizuje wykonanie zadañ so³ectwa okrelonych uchwa³ami Rady Gminy i decyzjami Wójta Gminy przy pomocy cz³onków rady so³eckiej.
6. So³tys w szczególnoci dopilnowuje przestrzegania
³adu i porz¹dku publicznego na terenie so³ectwa oraz
organizacji czynów spo³ecznych.
7. Za czynnoci zlecone przez Radê Gminy so³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub umownie.
8. Za wyj¹tkowo wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoæ Wójt mo¿e
przyznaæ so³tysowi i cz³onkom rady so³eckiej nagrodê
rzeczow¹ lub finansow¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 10

So³tys i rada so³ecka lub jej cz³onkowie mog¹ byæ odwo³ani z powodu z³ego wykonywania swych obowi¹zków poprzez zebranie wiejskie zwo³ane na wniosek 1/5
uprawnionych do g³osowania mieszkañców w g³osowaniu tajnym w obecnoci co najmniej 1/3 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 11
1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa
i cz³onków rady so³eckiej za ra¿¹ce ³amanie prawa
i przedstawiæ zebraniu wiejskiemu wniosek o odwo³anie w trybie okrelonym w § 10 statutu w terminie nie
póniejszym ni¿ 1 miesi¹c od chwili zawieszenia.
2. Na okres zawieszenia Wójt wyznacza so³tysa komisarycznego sporód sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 12
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego po³o¿onego na obszarze jego dzia³ania, bêd¹cego jego w³asnoci¹ lub przekazane przez Radê Gminy.
2. Przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom so³ectwa prawa rzeczowe i maj¹tkowe w zakresie mienia gminnego pozostaj¹ nienaruszone.
§ 13
So³ectwo rozporz¹dza dochodami bêd¹cymi jego
udzia³em w bud¿ecie gminy i pochodz¹cym z zarz¹du
w³asnym mieniem komunalnym w sposób okrelony
przez zebranie wiejskie z zastrze¿eniem ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 14
Podstawê gospodarki finansowej so³ectwa stanowi
uchwalony przez zebranie wiejskie roczny plan finansowo-rzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu gminy.
§ 15
1. Fundusze so³ectwa prowadzone s¹ na rachunku bankowym.
2. Rachunkiem bankowym dysponuje so³tys zgodnie z
rocznym planem finansowo-rzeczowym so³ectwa.
3. Drugi podpis sk³ada upowa¿niony pracownik Urzêdu
Gminy prowadz¹cy techniczn¹ obs³ugê finansow¹ so³ectwa.
4. Skarbnik Gminy przeprowadza kontrolê finansow¹ so³ectwa przynajmniej jeden raz w roku.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 16
1. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa pe³ni Wójt
Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu
Gminy do przeprowadzenia kontroli problemowych w
dzia³alnoci so³ectwa.
3. Wójt Gminy jest zobowi¹zany przeprowadziæ co najmniej 2 kontrole w roku w zakresie ³adu i czystoci w
so³ectwie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 17
Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia dzia³alnoæ so³ectwa.
§ 18
Rada Gminy nagradza wyró¿niaj¹ce siê so³ectwa lub
jego mieszkañców.

1674
UCHWA£A Nr VIII/51/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury
pn. Biblioteka Publiczna w Potêgowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 oraz
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.Nr 85, poz. 539 z pón.zm.) oraz art. 9 i art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9
ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. hustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Potêgowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Utworzyæ z dniem 1 stycznia 2004 r. samorz¹dow¹ instytucje kultury pn. Biblioteka Publiczna w Potêgowie
nabywaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do
rejestru prowadzonego przez organizatora.
§2

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/51/2003
Rady Gminy Potêgowo
z kwietnia 2003 r.
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Potêgowie, zwana dalej Biblioteka dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r., Nr 13, poz. 123),
3) niniejszego statutu.
§2
1. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i jest wpisana
do rejestru prowadzonego przez organizatora.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Potêgowo.
3. Siedziba Biblioteki jest miejscowoæ Potêgowo, a terenem jej dzia³ania gmina Potêgowo, w województwie
pomorskim.
4. Biblioteka dzia³a w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§3
1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Potêgowo.
2. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.

Nadaæ Bibliotece Publicznej w Potêgowie statut w wersji stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§3

§4

Na siedzibê biblioteki przeznaczyæ lokal w budynku
Urzêdu Gminy w Potêgowie oraz wyposa¿yæ bibliotekê
w mienie wyszczególnione w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

1. Biblioteka jest g³ówn¹ publiczn¹ bibliotek¹ gminy.
2. Celami biblioteki s¹:
a) zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców gminy,
b) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych informacyjnych mieszkañców gminy,
c) upowszechnianie wiedzy i nauki,
d) rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego regionu,
e) dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
3. Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym realizowaniem zadañ statutowych przez biblioteki publiczne na terenie gminy,
b) tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych: katalogowych, bibliograficznych,
c) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokszta³ceniowych,
d) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej,
e) organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz
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f) wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i z
bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa gminy,
g) prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej
bibliotek publicznych w gminie,
h) realizacja innych zadañ uzgodnionych z Organizatorem
i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku.

§ 13
W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczona wy³¹cznie na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych.
§ 14
Biblioteka tworzy zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE

ROZDZIA£ III
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§5
1. Dzia³alnoci¹ Biblioteki kieruje dyrektor, reprezentuje
Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora Biblioteki powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy
po zasiêgniêciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku oraz stowarzyszeñ zawodowych.
§6
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej i administracyjnej.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
dyrektor Biblioteki w porozumieniu w Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczna w Gdañsku.

§ 15
Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialnoæ przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
§ 16
1. Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okrelonym dla jego nadania.
2. Statut Biblioteki nadaje uchwa³¹ Rada Gminy.
§ 17
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/51/03
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 13 czerwca 2003 r.

§7
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji, okrelone w odrêbnych przepisach.
§8
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§9
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez Dyrektora.
§ 10
Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela Regulamin
Organizacyjny nadany przez Dyrektora.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 11
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci instytucji zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.
§ 12
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystywania.
2. Dzia³alnoæ Biblioteki jest finansowana:
a) z bud¿etu gminy,
b) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych prawnych,
c) z innych róde³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rodki trwa³e i inne rodki znajduj¹ce siê
na stanie Biblioteki Publicznej Gminy Potêgowo
na dzieñ 13 czerwca 2003 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nazwa przedmiotu
komputer OPTIMUS C1.7
drukarka HP DJ 5550
monitor 17 (LG)
rega³y na ksi¹¿ki
stoliki
biurko komputerowe
krzes³a
stolik pod telewizor
biurko
przystawka do biurka
gazetnik
szafa biurowa
szafa katalogowa
stopnie do rega³ów
ganica proszkowa
ganica pianowa
grzejnik elektryczny olejowy
odkurzacz typ 451
telewizor kolorowy „Royal” 670
magnetowid „Kasprzak”
telefon
firany
wyk³adzina
dywan
karnisze

Iloæ
1
1
1
22
4
1
19
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
11,85 m
1
4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1675, 1676
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1675
UCHWA£A Nr IX/60/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 16 lipca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VIII/51/2003 w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury pn. Biblioteka
Publiczna w Potêgowie.
Na podstawie art..8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 oraz
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach
(Dz. U.Nr 85, poz. 539 z pón.zmianami), art. 9 i art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123) w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zmianami) Rada Gminy Potêgowo 
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmieniæ treæ tytu³u uchwa³y poprzez nadanie mu nastêpuj¹cego brzmienia: w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury pn.Gminna Biblioteka Publiczna
w Potêgowie.
§2
Zmieniæ treæ § 1-go uchwa³y Nr VIII/51/2003 z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna w Potêgowie
poprzez nadanie mu nastêpuj¹cego brzmienia:
Utworzyæ z dniem 1 wrzenia 2003 r. samorz¹dow¹
instytucjê kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Potêgowie nabywaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Potêgowo
B. Bagrowska

1676
UCHWA£A Nr IX/61/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 16 lipca 2003 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Orodka Kultury
i nadania mu statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, oraz Nr 114,
poz. 1806) oraz art. art. 9, 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123

ze zmian¹: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê Gminny Orodek Kultury Gminy Potêgowo
z siedzib¹ w Potêgowie.
2. Gminny Orodek Kultury obejmuje zakresem dzia³ania
teren Gminy Potêgowo.
3. W sk³ad Gminnego Orodka Kultury wchodz¹ wietlice wiejskie i inne organizacje dzia³aj¹ce w formach
okrelonych Statutem.
§2
1. Gminny Orodek Kultury stanowi samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹ finansowan¹ z bud¿etu gminy.
2. Gminny Orodek Kultury mo¿e otrzymywaæ rodki od
osób fizycznych i prawnych oraz z innych róde³, przeznaczone na pokrycie kosztów dzia³alnoci.
§3
Gminny Orodek Kultury stanowi samodzieln¹ instytucjê kultury i dzia³a na podstawie statutu okrelonego w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Potêgowo.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Potêgowo
B. Bagrowska
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/61/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 16 lipca 2003 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA KULTURY GMINY POTÊGOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Orodek Kultury w Potêgowie, zwany dalej
Gminnym Orodkiem Kultury jest instytucj¹ kultury powo³an¹ przez Gminê Potêgowo, zwan¹ dalej organizatorem. Gminny Orodek Kultury upowszechnia kulturê na terenie Gminy. Dzia³alnoæ Gminnego Orodka
Kultury s³u¿y aktywizacji procesów rozwojowych w
¿yciu kulturalnym gminy oraz zaspokajaniu spo³ecznych grupowych i indywidualnych potrzeb kulturalnych
mieszkañców gminy.
2. Cele wymienione w ust. 1 Gminny Orodek Kultury
realizuje poprzez:
1) organizowanie czynnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym mieszkañców gminy, w ró¿norodnych formach dzia³alnoci kulturalno  owiatowej, wychowawczej, rozrywkowej i artystycznej;
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2) udzielanie pomocy programowej, instrukta¿owo 
metodycznej i organizacyjnej placówkom kulturalnym
oraz spo³ecznemu ruchowi kulturalnemu w gminie;
3) wspieranie i promocjê twórczoci, edukacji i owiaty
kulturalnej mieszkañców gminy oraz podejmowanie
dzia³añ i inicjatyw kulturalnych;
4) wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami spo³eczno  kulturalnymi, owiatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi itp.
§2
1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Kultury jest Urz¹d Gminy
Potêgowo, a terenem dzia³ania obszar Gminy Potêgowo.
2. Swoje statutowe zadania GOK prowadzi w obiektach
przekazywanych w miarê potrzeb Uchwa³¹ Rady Gminy.
3. W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia dzia³alnoci GOK wspó³pracuje ze wszystkimi szko³ami na terenie gminy oraz Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej i na podstawie odpowiednich
porozumieñ z dyrektorami szkó³ i kierownikiem GOPS
mo¿e prowadziæ swoj¹ dzia³alnoæ w wietlicach lub
innych pomieszczeniach szko³y i GOPS-u.
4. Gminny Orodek Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z
pe³n¹ nazw¹ instytucji i jej adresem.
§3
1. Nadzór organizacyjny i finansowy nad dzia³alnoci¹
Gminnego Orodka Kultury sprawuje organizator.
2. Organizator zapewnia Gminnemu Orodkowi Kultury
rodki niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta dzia³alnoæ jest prowadzona.
ROZDZIA£ II
Cel, przedmiot i zadania Gminnego Orodka Kultury
§4
Dzia³alnoæ Gminnego Orodka Kultury prowadzona
jest na podstawie corocznych programów zatwierdzanych
przez Radê Gminy Potêgowo.
§5
Do podstawowych zadañ Gminnego Orodka Kultury
nale¿y:
1) rozpoznawanie, pobudzanie oraz zaspakajanie zainteresowañ i potrzeb kulturalnych;
2) tworzenie i prowadzenie zespo³ów, sekcji i kó³ zainteresowañ amatorskiej twórczoci artystycznej;
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê;
4) udzielanie pomocy instrukta¿owo  metodycznej placówkom kulturalnym;
5) organizowanie imprez kulturalnych wype³niaj¹cych
czas mieszkañcom gminy;
6) upowszechnianie kultury i wspieranie amatorskiej
twórczoci artystycznej w placówkach Gminnego
Orodka Kultury, a w szczególnoci w wietlicach,
na bazie zespo³ów amatorskich, Kó³ Gospodyñ Wiejskich itp.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§6

1. Prac¹ Gminnego Orodka Kultury zarz¹dza dyrektor,
którego powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Potêgowo.
2. Dyrektor reprezentuje Gminny Orodek Kultury na zewn¹trz.
§7
1. Dyrektor Gminnego Orodka Kultury zatrudnia pracowników merytorycznych, administracyjnych i obs³ugi w
liczbie zale¿nej od potrzeb i mo¿liwoci finansowych.
2. Dyrektor Gminnego Orodka Kultury wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do zatrudnionych pracowników.
§8
Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ oraz zakresy pracy poszczególnych stanowisk pracy okrela regulamin
organizacyjny Gminnego Orodka Kultury, zatwierdzony
przez Wójta Gminy Potêgowo.
ROZDZIA£ IV
Finanse, maj¹tek i dzia³alnoæ
§9
Gminny Orodek Kultury gospodaruje samodzielnie
przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków,
kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 10
Gminny Orodek Kultury mo¿e zbywaæ rodki trwa³e
na zasadach okrelonych przepisami szczególnymi.
§ 11
Podstaw¹ gospodarki finansowej Gminnego Orodka
Kultury jest plan dzia³alnoci instytucji, zatwierdzony przez
Wójta Gminy Potêgowo.
§ 12
Plan dzia³alnoci Gminnego Orodka Kultury zawiera,
w miarê potrzeb plan us³ug, plan przychodów i kosztów,
plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan
inwestycji.
§ 13
Gminny Orodek Kultury pokrywa koszty dzia³alnoci
bie¿¹cej i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
§ 14
Przychodami Gminnego Orodka Kultury s¹ wp³ywy
z prowadzonej dzia³alnoci, w tym ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego, z wyj¹tkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz najmu
i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, dotacji z bud¿etu
gminy i bud¿etu pañstwa, rodki otrzymywane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych róde³.
§ 15
Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Gminnego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Orodka Kultury z bud¿etu gminy ustala Rada Gminy Potêgowo.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 16
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane na wniosek Dyrektora Gminnego Orodka Kultury w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.

1677
UCHWA£A Nr VI/67/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno dotycz¹cego terenów dzia³ek nr: 156/4 i 156/7 oraz 186/18 we
wsi Sulêczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenów dzia³ek nr:
156/4 i 156/7 oraz 186/18 we wsi Sulêczyno.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Dzia³ki nr 156/4 i 156/7:
Funkcja podstawowa:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
KD  teren drogi dojazdowej;
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej projektowan¹ dro-
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g¹ dojazdow¹ o szerokociach 10,0 i 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych;
Zasady podzia³u:
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 powierzchnia dzia³ki nie mniejsza ni¿ 1000 m2;
 iloæ dzia³ek nie wiêksza ni¿18;
 szerokoæ frontu dzia³ki nie mniejsza ni¿ 20,0 m;
Zasady zagospodarowania:
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej, 8,0 m od drogi gminnej
i 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi powiatowej;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie wiêksza
ni¿ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿
20% powierzchni dzia³ki;
 dopuszcza siê uzupe³nienie istniej¹cego zadrzewienia gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami rodowiska przyrodniczego;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
 istniej¹ce zalesienia pozostawiæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki mieszkalne parterowe z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia i u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie wiêksza ni¿ 9,0 m, przy czym wysokoæ coko³u
mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e
przekroczyæ1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach
okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu;
Warunki szczególne:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
30,0 m od granicy lasu;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 czêæ terenu opracowania le¿y w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace inwestycyjne na tym
obszarze musz¹ byæ zg³oszone i uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Dzia³ka nr 186/18:
Funkcja podstawowa:
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MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
Zasady podzia³u:
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 powierzchnia dzia³ki nie mniejsza ni¿1000 m2;
 iloæ dzia³ek nie wiêksza ni¿ 4;
Zasady zagospodarowania:
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y;
 zabudowa na dzia³ce oznaczonej numerem 4 mo¿liwa
po skablowaniu linii elektroenergetycznej;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki mieszkalne parterowe z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia i u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie wiêksza ni¿ 9,0 m, przy czym wysokoæ coko³u mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e przekroczyæ 1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu;
Warunki szczególne:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 10,0 m
pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 30,0 m
od granicy lasu;
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 15%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu
§6
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
NrXIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

1678
UCHWA£A Nr VI/54/2003
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotycz¹cego fragmentów wsi
Kowale, obejmuj¹cych tereny rolne przyleg³e do wysypiska mieci w Szadó³kach oraz wsi Otomin, granicz¹cych z Miastem Gdañskiem w pobli¿u Obwodnicy Trójmiejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentów wsi Kowale, obejmuj¹cych tereny rolne przyleg³e do wysypiska mieci w Szadó³kach oraz fragmentów wsi Otomin, granicz¹cych z
Miastem Gdañskiem w pobli¿u Obwodnicy Trójmiejskiej.
Granice opracowania:
 od strony wschodniej  tereny lene objête granicami obszaru krajobrazu chronionego
(Otomiñski Obszar Chronionego Krajobrazu),
 od strony zachodniej  tereny Miasta Gdañska z wysypiskiem mieci w Szadó³kach,
 od strony po³udniowej  tereny zabudowy przemys³owej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 70 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 49 oraz od
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001 do 021) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
U  Tereny zabudowy us³ugowej,
MNe,U  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych,
MNe  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
RO  Tereny upraw ogrodniczych i sadów,
Zi  Tereny zieleni izolacyjnej,
MNe, ZP  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z terenami zieleni parkowej przydomowej,
UR  Tereny us³ug rzemielniczych,
Ls  Tereny obszarów lenych,
PS,UR  Tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej,
sk³adowej, magazynowej, rzemielniczej oraz masztów
teletechnicznych,
ZP,Wz  Ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami
otwartymi i zbiornikami retencyjnymi,
W Tereny wód otwartych,
EEt  Tereny stacji transformatorowych,
KS  Istniej¹ca droga ekspresowa  Obwodnica Zachodnia Trójmiasta,
KD  Drogi klasy dojazdowej,
KL  Drogi klasy lokalnej,
KXP  Ci¹gi pieszo-jezdne.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Stwierdza siê spójnoæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okrelon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy, uchwalonego Uchwa³¹ Rady Gminy Kolbudy Nr XIX/108/2000 z
dnia 30 maja 2000 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragmenty wsi Kowale i Otomin skala 1: 2000  za³¹cznik nr 1,
2. Karty terenu  za³¹cznik nr 2.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kolbudy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do

dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kolbudy, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Kolbudy Nr XXVII/173/92 z dnia 28 wrzenia
1992 r., we fragmencie objêtym granicami niniejszego
planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kolbudy
S. Grochocki
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 81, cz.82
Powierzchnia: 0,47 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.U  tereny zabudowy us³ugowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
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6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
inwestycja zlokalizowana na terenach po³o¿onych na
skarpach musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy
równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu
zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ ustalona linia zabudowy od
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 21/1, cz.85, cz.87
Powierzchnia: 1,35 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
2.U  tereny zabudowy us³ugowej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu
kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych dróg: serwisowej i dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
inwestycja zlokalizowana na terenach po³o¿onych na
skarpach musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1678
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trzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy
równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu
zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ ustalona linia zabudowy od
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/54/2003
Rady Gminnej w Kolbudach
z dnia 24 czerwca 2003 r.

6.
7.
8.

MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 85
Powierzchnia: 1,61 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
3.Mne,U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm, s³upki
stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,

9.
10.

parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej i projektowanej drogi dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 88/2, cz.84, cz.87
Powierzchnia: 0,78 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
4.U  tereny zabudowy us³ugowej

Poz. 1678
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu
kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi; obowi¹zek ten dotyczy
równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 88/1, cz. 89, cz.91
Powierzchnia: 0,98 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
5.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm, s³upki
stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
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Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.

5.

6.
7.
8.

MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 21/9, 21/12, 21/13, 21/14, 90/2, cz. 21/15, cz. 21/16,
cz. 21/17, cz. 21/18, cz. 90/3, cz. 90/1
Powierzchnia: 3,88 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
6.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 (dotyczy
podzia³ów projektowanych); Maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki

9.
10.

Poz. 1678

Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z
okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm,
k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50m2 o wysokoci do 5 m od poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie
cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
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nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
inwestycja zlokalizowana na terenach po³o¿onych na
skarpach musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia
skarp przed erozj¹ i usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od
ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.90/1
Powierzchnia: 0,19 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
7.RO  tereny upraw ogrodniczych i sadów
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 92, 93/1, 93/3, 93/5, 93/7, cz.93/10, 94/1, 94/3,
94/4, 94/6, 94/7, 94/8, cz. 94/10, cz. 94/11, cz. 94/12,
cz. 95/2, cz. 95/4, cz. 95/5, cz. 96, cz. 98
Powierzchnia: 6,79 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
8.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 (dotyczy
podzia³ów projektowanych); Maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm, s³upki
stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
lokalizacja inwestycji w obrêbie skarp musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i
usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 93/1, cz.93/10
Powierzchnia: 2,63 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
9.Zi  tereny zieleni izolacyjnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
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w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
dopuszcza siê zabudowê siedliskow¹
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.98, cz.102/5
Powierzchnia: 6,34 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
11.Zi  tereny zieleni izolacyjnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
dopuszcza siê zabudowê siedliskow¹
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.94/10, cz.94/11, cz.94/12, cz.94/13
Powierzchnia: 2,60 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
10.MNe,ZP  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z terenami zieleni parkowej
przydomowej

Poz. 1678
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z
okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm,
k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
inwestycja zlokalizowana na terenach po³o¿onych na
skarpach musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia
skarp przed erozj¹ i usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od
ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 94/13, cz.98, cz.102/5
Powierzchnia: 1,84 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
12.MNe,ZP  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z terenami zieleni parkowej
przydomowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm, s³upki
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stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego,
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.98, cz.102/5
Powierzchnia: 2,63 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
13.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2;Maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm, s³upki
stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.97, cz.99/2, cz.100/2
Powierzchnia: 3,29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
14.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
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Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30
cm, s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe;
s³upki bram i furtek murowane o szerokoci min. 40
cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla po-
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trzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.

6.
7.
8.

MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 106/4, cz.106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 107/4, 107/
5, 107/6, 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/13, 107/14,
107/15, 107/16, 107/17, 107/18, 107/19, cz.107/21, 107/
22, 107/23, 107/24
Powierzchnia: 3,11 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
15.Mne,U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 (dotyczy
podzia³ów projektowanych); Maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm, s³upki
stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
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parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanych dróg dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku
dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 104/4, cz. 104/6
Powierzchnia: 2,01 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
16.Mne,U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ us³ug nieuci¹¿liwych
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z
okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm,
k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ min. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe; s³upki bram i furtek murowane o szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej i projektowanej drogi dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 40%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 107/20, cz. 107/21, cz. 108/2, cz. 109/2
Powierzchnia: 11,18 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
17.Zi  tereny zieleni izolacyjnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej i projektowanej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
dopuszcza siê zabudowê siedliskow¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4332 

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 108/2, cz. 109/2
Powierzchnia: 1,10 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
18.UR  tereny us³ug rzemielniczych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: Maks. 3 kondygnacje
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, k¹t nachylenia dachu 30o, kolor
pokrycia dachu: wszelkie odcienie szaroci i granatu
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 14 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
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zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.108/2
Powierzchnia: 0,29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
19.UR  tereny us³ug rzemielniczych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: Maks. 3 kondygnacje
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, k¹t nachylenia dachu 30o, kolor
pokrycia dachu: wszelkie odcienie szaroci i granatu
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 14m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³-
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nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu
kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej i dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 119, cz.120, cz.118/2, cz.118/3, cz.118/7,
cz.118/6
Powierzchnia: 3,30 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
20.UR  tereny us³ug rzemielniczych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1000 m2 (dotyczy
podzia³ów projektowanych); Maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: Maks. 3 kondygnacje
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, k¹t nachylenia dachu 30o, kolor
pokrycia dachu: wszelkie odcienie szaroci i granatu
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 14 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg lokalnych
i dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
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dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
inwestycja zlokalizowana na terenach po³o¿onych na
skarpach musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 3/9
Powierzchnia: 4,73 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
21.Ls  tereny obszarów lenych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji

realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.2/1
Powierzchnia: 0,77 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
24.Ls  tereny obszarów lenych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA

Poz. 1678

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Nr dz. cz.3/6, cz.3/7
Powierzchnia: 4,11 ha
FUNKCJA PODSTAWOWA
22.PS,UR  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej,
sk³adowej, magazynowej, rzemielniczej oraz masztów
teletechnicznych
WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej i istniej¹cej drogi lokalnej i dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi na granicy z
wysypiskiem mieci Szadó³ki nale¿y wprowadziæ pas
zieleni izolacyjnej
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/2, cz.3/3
Powierzchnia: 10,91 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
23.PS,UR  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej,
sk³adowej, magazynowej, rzemielniczej oraz masztów
teletechnicznych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

7.
8.

9.
10.
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Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanych i istniej¹cych dróg lokalnych
i dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi

Poz. 1678
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/7
Powierzchnia: 1,04 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
25.PS,UR  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej,
sk³adowej, magazynowej, rzemielniczej oraz masztów
teletechnicznych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej i dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów meliora-
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cyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)

6.

7.
8.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 57/18
Powierzchnia: 7,97 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
26.PS,UR  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej,
sk³adowej, magazynowej, rzemielniczej oraz masztów
teletechnicznych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudo-

9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg lokalnych
i dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.

7.

MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 57/18
Powierzchnia: 0,55 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
27.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej i projektowanej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 3/7
Powierzchnia: 1,94 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
28.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA

8.

9.
10.

Poz. 1678

dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej i dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.107/20, cz.107/21
Powierzchnia: 1,34 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
29.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej i projektowanej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
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realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.107/21
Powierzchnia: 0,16 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
30.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.107/21, cz.108/2
Powierzchnia: 0,21 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
31.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 97, cz. 98/2, cz. 100/2
Powierzchnia: 1,25 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
32.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.
8.

9.
10.
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dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej i dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 94/10, cz.94/13
Powierzchnia: 0,87 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
33.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanych dróg dojazdowych
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

Poz. 1678
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.94/11
Powierzchnia: 0,61 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
34.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 85
Powierzchnia: 0,17 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
35.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
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7.
8.

9.
10.

dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 85
Powierzchnia: 0,67 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
36.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 21/1, cz.85
Powierzchnia: 0,73 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
37.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.85
Powierzchnia: 0,14 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
38.ZP,Wz  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.
8.

9.
10.
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zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego szerokoci min.
3m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ ustalona linia zabudowy od
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/7
Powierzchnia: 1,81 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
39.Zi  tereny zieleni izolacyjnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zakaz makroniwelacji
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
dopuszcza siê zabudowê rzemielnicz¹ o powierzchni zabudowanej do 30% pow. pokrycia dzia³ki

Poz. 1678
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.118/2, cz.118/3, cz.118/6, cz.118/7, cz.119,
cz.123/2, 124
Powierzchnia: 0,46 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
40.W  tereny wód otwartych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie dotyczy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
nie dotyczy
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 3/8
Powierzchnia: 0,3 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
41.PS,UR  tereny zabudowy przemys³owej uci¹¿liwej,
sk³adowej, magazynowej, rzemielniczej oraz masztów
teletechnicznych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
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Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu
kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej dojazdowej
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ
ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku
ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu,
do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³
prawny
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
na granicy z wysypiskiem mieci Szadó³ki nale¿y
wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.85, cz.87, cz.90/1, cz.97, cz.98, cz.104/4,
cz.118/3
Powierzchnia: 0,07 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. EEt  tereny stacji transformatorowych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie dotyczy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanych i istniej¹cych dróg lokalnych
i dojazdowych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie dotyczy
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 121, cz. 122, cz. 123/1, cz. 123/2, cz. 123/3
Powierzchnia: 2,39 ha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. FUNKCJA PODSTAWOWA
49.UR  tereny us³ug rzemielniczych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 3000 m2 (dotyczy
podzia³ów projektowanych); Maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: Maks. 3 kondygnacje
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowy, k¹t nachylenia dachu 30o, kolor
pokrycia dachu: wszelkie odcienie szaroci i granatu
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 14m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach; wykluczyæ odprowadzenie do
Potoku Kozackiego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci Szadó³ki
6. KOMUNIKACJA
dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg lokalnych
i dojazdowych
parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami
gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach
dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
zakaz zasypywania oczek wodnych i rowów melioracyjnych, wokó³ których nale¿y wprowadziæ pasy zadrzewieñ i zakrzewieñ o szerokoci 5 m
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
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nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ na granicy z terenami wysypiska meci
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
inwestycja zlokalizowana na terenach po³o¿onych na
skarpach musi byæ poprzedzona analiz¹ ich statecznoci oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozj¹ i usuwiskiem
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
budowa kanalizacji sanitarnej musi byæ prowadzona
wyprzedzaj¹co w stosunku do realizacji planowanych
zamierzeñ
dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu
od ród³a liniowego (Obwodnica Trójmiasta)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.81, 83, 84, cz.85, cz.86
Powierzchnia: 0,94 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
001.KS  istniej¹ca droga expresowa  Obwodnica Zachodnia Trójmiasta
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 70 m
przekrój normalny: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu plus pas
awaryjny oddzielone pasem rozdzia³u
wyklucza siê realizacjê bezporednich zjazdów na drogê z terenów s¹siednich
zabrania siê lokalizowania obiektów budowlanych (reklamy) w odleg³oci mniejszej ni¿ 40 m od krawêdzi
jezdni
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie techniczne poza pasem drogowym, na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ Drogi
lokalizowanie infrastruktury obs³uguj¹cej tereny s¹siednie poza liniami rozgraniczania drogi
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹, wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
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9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ ustalona linia zabudowy od
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6
nie dopuszcza siê lokalizowania stacji transformatorowej, przepompowni itp.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.85
Powierzchnia: 0,10 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
002.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,25 m
chodniki: 1 lub 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.21/15, cz.85
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
003.KD  istniej¹ca droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna do
10 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 21/9, cz. 21/12, 21/13, cz. 21/14, cz. 85, 86,
cz. 87, cz. 88/1, cz. 89, cz. 91, cz. 92, cz. 93/1, cz. 93/9,
cz. 93/10, cz. 95/2, cz. 95/3, cz. 95/4, cz. 95/5, cz. 96, cz. 97,
cz. 99/2
Powierzchnia: 1,61 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

5.

6.
7.

8.
9.
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004.KD  istniej¹ca droga dojazdowa z odcinkowymi
korektami przebiegu trasy
WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m  15 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.96, cz.97, cz.98, cz.100/2, cz.101/2, cz.102/5
Powierzchnia: 0,75 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
005.KD  istniej¹ca i projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanaliza-

6.
7.

8.
9.

Poz. 1678

cj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.94/10, cz.94/11, cz.94/12, cz.94/13, cz.98,
cz.102/5
Powierzchnia: 0,90 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
006.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
jezdnia: 2 x 3,0 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
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zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.94/10, cz.94/13, cz.98, cz.102/5
Powierzchnia: 0,64 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
007.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 99/1, cz.99/2, 100/1, cz.100/2, 101/1, 101/2, 102/
1, 102/2, 102/3, 102/4, cz102/5, cz.103, 104/3, cz.104/4,
104/5, cz.104/6, cz.106/5, 107/1, 108/1, 109/1,
Powierzchnia: 1,25 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
008.KL  istniej¹ca droga klasy lokalnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m
jezdnia: 2 x 3,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 104/4, 105/7, cz. 106/4, cz. 106/5, cz. 106/6,
cz. 106/7, cz. 107/10, 107/12, cz. 107/13, cz. 107/20,
cz. 107/21, cz. 108/2
Powierzchnia: 1,80 ha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. FUNKCJA PODSTAWOWA
009.KD  istniej¹ca i projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10, 12 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.107/20, cz.107/21, cz.108/2, cz.109/2, 113,
cz.122, cz.118/2, cz.118/3, cz.118/6, cz.118/7, cz.119,
cz.120, cz.121
Powierzchnia: 0,88 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
010.KL  istniej¹ca droga klasy lokalnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m
jezdnia: 2 x 3,0 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do

6.
7.

8.
9.

Poz. 1678

otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.118/3, 118/4
Powierzchnia: 0,05 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
011.KL  istniej¹ca droga klasy lokalnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m
jezdnia: 2 x 3,0 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
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makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.118/2, cz.118/3, cz.118/6, cz.118/7, cz.119,
cz.123/2
Powierzchnia: 0,60 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
012.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.119, cz.120, cz.121, cz.123/2
Powierzchnia: 0,23 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
013.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1678
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/2, cz.3/6, cz.3/7, cz.7/13, cz.57/18
Powierzchnia: 1,91 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
014.KL  istniej¹ca droga klasy lokalnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20 m
jezdnia: 2 x 3,0 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/2, cz.3/3
Powierzchnia: 1,21 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
015.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
jezdnia: 2 x 3,0 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/3, cz.3/7, 7/13, cz.57/18
Powierzchnia: 0,56 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
016.KD  istniej¹ca droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m  fragmentaryczne poszerzenie pasa drogowego istniej¹cej
ulicy o 4 m, zgodnie z rysunkiem planu
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.57/18
Powierzchnia: 1,22 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
017.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE

5.

6.
7.

8.
9.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.3/7
Powierzchnia: 1,02 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
018.KD  projektowana droga klasy dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 2,0 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹,
nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza
jezdni¹
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanaliza-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.
7.

8.
9.
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cj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
realizacja ustaleñ planu na terenach w obrêbie strefy
ochronnej sk³adowiska mo¿e nast¹piæ po stwierdzeniu z urzêdu wyganiêcia decyzji ustanawiaj¹cej strefê
z 1967 r, tj. dopiero po 01.01.2006 lub po wczeniejszym wygaszeniu tej¿e decyzji, w przypadku ograniczenia oddzia³ywania sk³adowiska do terenu, do którego u¿ytkownik sk³adowiska posiada tytu³ prawny
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE

1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 94/5
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
019.KXP  istniej¹cy ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia

Poz. 1678

zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 21/15, cz. 21/16, cz. 21/17, cz. 21/18
Powierzchnia: 0,08 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
020.KXP  projektowany ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: od 5 m do 12 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Kolbudach Nr VI/54/2003
z dnia 24 czerwca 2003 r.
MIEJSCOWOÆ OTOMIN I KOWALE
1. KARTA TERENU
/210-02-2001-43-2001/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.81, cz.82
Powierzchnia: 0,03 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
021.KXP  istniej¹cy ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Wody opadowe odprowadziæ projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do
otwartych cieków wodnych lub zbiorników retencyjnych; wykluczyæ odprowadzenie do Potoku Kozackiego
wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE WARUNKI
nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)

1679
UCHWA£A Nr 57/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad zbywania lokali mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 34, art. 68
i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (t.j.: Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) 
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych,
oddanych w najem osobom fizycznym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Sprzeda¿y podlegaj¹ lokale mieszkalne w budynkach
wielolokalowych oraz budynki mieszkalne w których znajduje siê tylko jeden lokal (domy jednorodzinne) wymienione w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Nie podlegaj¹ sprzeda¿y lokale mieszkalne zakwalifikowane jako socjalne  substandartowe o obni¿onej wartoci u¿ytkowej z gorszym wyposa¿eniem technicznym,
wymienione w za³¹czniku Nr 2 do Uchwa³y.
§4
Kupno lokalu mieszkalnego na zasadzie pierwszeñstwa
nabycia przys³uguje osobie spe³niaj¹cej warunki okrelone w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543
z 2000 r.).
§5
Najemcê zawiadamia siê na pimie o przeznaczeniu
lokalu do zbycia oraz o przys³uguj¹cym mu pierwszeñstwie w jego nabyciu, pod warunkiem z³o¿enia wniosku
w terminie okrelonym w zawiadomieniu.
§6
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y, sporz¹dza i podaje do publicznej wiadomoci Burmistrz Miasta Nowy Staw.
§7
Sprzeda¿ zasiedlonego lokalu mieszkalnego w drodze
przetargu, w przypadku nieskorzystania przez najemcê z
prawa pierwokupu nabycia, mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za
zgod¹ Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
§8
Cenê lokali przeznaczonych do sprzeda¿y ustala Burmistrz Miasta na podstawie wartoci okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
§9
Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych oraz budynków mieszkalnych jednolokalowych udziela siê bonifikaty w wysokoci 40% w sytuacji
gdy nabywca wnosi ca³¹ cenê sprzeda¿y jednorazowo
przed podpisaniem umowy notarialnej.
§ 10
Wprowadza siê bonifikaty za lata zamieszkiwania najemcy:
 bonifikatê wynosz¹c¹ 35%  za okres najmu trwaj¹cy 20 lat i d³u¿ej,
 bonifikatê wynosz¹c¹ 25%  za okres najmu trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 10 lat i krócej ni¿ 20 lat,
 bonifikatê wynosz¹c¹ 15%  za okres najmu trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 5 lat i krócej ni¿ 10 lat.
Okres zamieszkiwania uprawniaj¹cy do bonifikaty musi
byæ d³u¿szy ni¿ 5 lat.
§ 11
Przy równoczesnej sprzeda¿y wszystkich dotychczas
nie wykupionych lokali mieszkalnych w budynku, którego Gmina przestaje byæ wspó³w³acicielem wprowadza
siê nastêpuj¹ce bonifikaty:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1. W wysokoci 10%  je¿eli liczba nie sprzedanych lokali mieszkalnych wynosi od 1 do 2,
 w wysokoci 20%  je¿eli nastêpuje jednoczenie
sprzeda¿ 3 i wiêcej dotychczas nie wykupionych lokali mieszkalnych w budynku
 w wysokoci 30%  je¿eli w budynku dotychczas
nie rozpoczêto sprzeda¿y lokali mieszkalnych a najemcy wyst¹pi¹ jednoczenie o ich wykup.
2. Przy sprzeda¿y budynków mieszkalnych jednolokalowych, którego gmina przestaje byæ w³acicielem udziela siê bonifikaty w wysokoci 10%.
§ 12
Udziela siê dodatkowej bonifikaty w wysokoci 20% z
tytu³u sprzeda¿y lokali mieszkalnych oraz budynków
mieszkalnych jednolokalowych, po³o¿onych w obrêbach
wiejskich.

lona bonifikata po jej waloryzacji podlega zwrotowi na
rzecz Gminy Nowy Staw.
Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej o której
mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543
z 2000 r.).
§ 17
1. Je¿eli w budynku zosta³ sprzedany chocia¿by jeden
lokal wraz z udzia³em we wspó³w³asnoci gruntu lub
wspó³u¿ytkowaniu wieczystym, sprzeda¿ pozosta³ych
lokali nastêpuje w tej samej formie.
2. W budynkach, w których nie rozpoczêto sprzeda¿y lokali mieszkalnych wybór formy zbycia gruntu powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§ 18

Bonifikaty, o których mowa w § 9, § 10, § 11, i § 12 nie
ulegaj¹ sumowaniu.
Stosuje siê je w kolejnoci podanej w uchwale.

Nabywca nieruchomoci lokalowej pokrywa koszty
zwi¹zane z przygotowaniem jej do sprzeda¿y.
Koszty przygotowania nieruchomoci lokalowej do sprzeda¿y obci¹¿aj¹ równie¿ najemcê w przypadku odst¹pienia od jej nabycia.

§ 14

§ 19

1. £¹czna bonifikata przy wykupie lokalu mieszkalnego
nie mo¿e przekraczaæ 90% ceny sprzeda¿y.
2. W przypadku sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych w obrêbach wiejskich, bonifikaty o której mowa
w § 12 nie uwzglêdnia siê do okrelonej w pkt 1, ³¹cznej wysokoci ulg.

Do postêpowañ administracyjnych wszczêtych w chwili
obowi¹zywania Uchwa³y Nr 49/99 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie okrelenia zasad zbywania lokali mieszkalnych, stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Nowy Staw, wnioski najemców o wykup lokali mieszkalnych do czasu ich zakoñczenia podlegaj¹ za³atwieniu wed³ug tej uchwa³y.

§ 13

§ 15
1. Na wniosek najemcy cenê sprzeda¿y lokalu mieszkalnego rozk³ada siê na raty, nie d³u¿ej ni¿ na 10 lat, p³atne do 31 marca ka¿dego roku.
2. Pierwsza rata równa jest 20% ceny sprzeda¿y lokalu
podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci.
3. Oprocentowanie pozosta³ej ceny sprzeda¿y lokalu wynosi 7% w stosunku rocznym od kwoty pozostaj¹cej
do sp³aty, przy czym do raty rocznej doliczane s¹ odsetki od dnia podpisania umowy notarialnej do terminu
p³atnoci i za rok z góry od kwoty pozostaj¹cej do sp³aty. Wierzytelnoæ Gminy w stosunku do nabywcy z tego
tytu³u podlega zabezpieczeniu hipotetycznemu.
§ 16
W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego przed up³ywem 5 lat licz¹c od dnia
jego nabycia zby³ go lub wykorzysta³ na inne cele, udzie-

§ 20
Traci moc Uchwa³a Nr 49/99 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie okrelenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Nowy Staw.
§ 21
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak
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Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 57/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 1 lipca 2003 r.

WYKAZ

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Po³o¿enie budynku
Ogrodowa 5
Ogrodowa 8a
Ogrodowa 8 kl. A
Ogrodowa 8 kl. B
Ogrodowa 9 kl. A
Ogrodowa 10 kl. A
Ogrodowa 10 kl. B
Okrzei 2
Okrzei 3
Jana Paw³a II 1 kl. A
Jana Paw³a II 1 kl. B
Jana Paw³a II 3
Jana Paw³a II 7
Zwyciêstwa 3C
Kociuszki 5
Kociuszki 6
Kociuszki 7
Kociuszki 11A
Kociuszki 15
Kociuszki 16 kl. A
Kociuszki 16 kl. B
Kociuszki 16 kl. C
Kociuszki 16 kl. D
Westerplatte 4
Bema 2
Lipowa 1
Zwyciêstwa 24
Kopernika 6
Zwyciêstwa 5
Matejki 1
Matejki 2
Matejki 4
Matejki 6 kl. A
Matejki 7 kl. B
Matejki 9 kl. A
Matejki 9 kl. B
Matejki 10 kl. A
Matejki 10 kl. B
S³owackiego 2
S³owackiego 4
S³owackiego 9 kl. A
S³owackiego 9 kl. B
S³owackiego 10 kl. A
S³owackiego 10 kl. B
S³owackiego 11
S³owackiego 12
S³owackiego 13
Westerplatte 3
Westerplatte 6
Westerplatte 9
Westerplatte 11
Westerplatte 11A
Westerplatte 12
Westerplatte 15
Westerplatte 18
Westerplatte 21

Numery lokali mieszkalnych w budynku
1, 2, 3, 5, 6
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
1
1, 3, 4, 5
1, 2, 4
5
3, 5
1, 2, 3
1, 2, 2a
1, 6, 7, 9, 10, 13
4, 5, 9, 13
3, 4
1, 2
4, 6, 13, 15, 16, 23, 24
2, 5, 6
5
3
2, 3, 5
2, 3
1, 2, 8, 9, 10
2, 3, 5, 6, 8
3, 3a, 4, 8
1, 2, 5, 6, 8
1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29
1, 1A, 2, 5
1, 2
budynek mieszkalny – jednolokalowy
budynek mieszkalny – jednolokalowy
1, 3, 4
1, 3
1
1, 2, 3
1, 3
1, 3
3
2, 3
1A
1, 2
1
3
1, 2, 4, 7, 8, 9, 11
4, 8, 11, 12
1, 3, 6, 7, 9, 11, 13
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1, 2
1, 2,
1, 5
1, 3
1, 2, 3, 4
1, 2
2, 3, 5
2
1, 2
1, 4
2, 8
1, 4
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Westerplatte 22 kl. A
Westerplatte 22 kl. B
Westreplatte 22 kl. C
Westerplatte 24
Westerplatte 32
Westerplatte 34
Powstañców 1
Powstañców 1A
Pu³askiego 1
Pu³askiego 2
Pu³askiego 2A
Pu³askiego 3
Pu³askiego 4
Pu³askiego 5
Pu³askiego 12
Pu³askiego 12A
Pu³askiego 15
Pu³askiego 16
Pu³askiego 17
Pu³askiego 18
Pu³askiego 19
Pu³askiego 20
Pu³askiego 21
Wita Stwosza 1
Wita Stwosza 3
Wita Stwosza 7
Wita Stwosza 14
Wita Stwosza 15
Wita Stwosza 16
Wita Stwosza 18
Wita Stwosza 19
Wita Stwosza 22
Wita Stwosza 23
Wita Stwosza 24
Wita Stwosza 25
Wita Stwosza 26
Wita Stwosza 28
Wita Stwosza 32
Wita Stwosza 33
Wita Stwosza 37
Wita Stwosza 40
Wita Stwosza 42
Gdañska 6
Gdañska 18
Gdañska 20
Gdañska 24
Gdañska 45
Gdañska 47
Gdañska 49
Gdañska 57
Grunwaldzka 12B
Grunwaldzka 3
Grunwaldzka 15
Grunwaldzka 16
Mickiewicza 1
Mickiewicza 2a
Mickiewicza 3
Mickiewicza 4
Mickiewicza 7
Mickiewicza 8
Mickiewicza 9
Mickiewicza 10
Mickiewicza 12
Mickiewicza 14
Mickiewicza 15
Mickiewicza 21
Mickiewicza 25
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3, 6, 7
2
1, 3, 4
2, 3
3, 3a, 4, 5
6
1, 2
1
1, 2, 3
3
1
1, 3
1, 2
1, 2, 3
4
budynek mieszkalny – jednolokalowy
2
3, 4
1, 5, 6
1, 2
2,
3, 4, 5, 7
3
2, 3, 4
1, 1a, 2, 3, 5
1, 2
budynek mieszkalny – jednolokalowy
1, 2, 3, 5, 6
budynek mieszkalny – jednolokalowy
1, 3, 4
1, 3, 4
1, 2
1, 4
budynek mieszkalny – jednolokalowy
2, 3
1, 2, 3
budynek mieszkalny – jednolokalowy
2
1, 2, 3, 4
1, 2
1, 3
3
1, 3, 4, 5
2
budynek mieszkalny – jednolokalowy
1, 2, 5, 6
1
5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
budynek mieszkalny – jednolokalowy
1, 3, 5, 8, 9
1, 3
2, 3
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
3, 4
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
1, 3
1, 2, 3, 4,
3, 5
1, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4
1, 2
budynek mieszkalny – jednolokalowy
2
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Mickiewicza 29
Mickiewicza 33
Mickiewicza 43
M³yñska 3
Mickiewicza 37
Wita Stwosza 27
Kopernika 5
S³owackiego 6
Kociuszki 13A
Kociuszki 13
Kociuszki 4
K¹cik 21
Dêbina 46
wierki 44
Lipinka 3
Lubstowo 31
Nidowo 8
Prêgowo ¯u³awskie 6
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2, 4
1, 5
1, 2, 3, 4
1
2, 3
1, 2
1, 2
4, 5
1, 2, 3
2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
2, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
2
1, 2, 3, 4, 5, 6
budynek mieszkalny – jedonolokalowy
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 57/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 1 lipca 2003 r.
WYKAZ

budynków w których lokale mieszkalne wy³¹czone zosta³y ze sprzeda¿y

Po³o¿enie budynku

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Westerplatte 3
Powstañców 1A
Gdañska 24
S³owackiego 4
S³owackiego 12
Nidowo 8
Gdañska 6
Mickiewicza 9

Numery lokali mieszkalnych w budynku
2, 4
2
3, 4
6
5
7
2
5

1680

§2

UCHWA£A Nr 63/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 1 lipca 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.

w sprawie zatwierdzenia wzrostu zaliczki za 1 m2 centralnego ogrzewania w zasobach Administracji Domów
Mieszkalnych w Nowym Stawie.

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

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza wzrost zaliczki za 1 m2 o 0,18,- z³ brutto dla
zasobów mieszkaniowych Administracji Domów Mieszkalnych Nowy Staw w zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ od dnia
01 padziernika 2002 r. taryfa dla ciep³a, zatwierdzon¹
przez Urz¹d Regulacji Energetyki.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

1681
UCHWA£A Nr IX/76/03
Rady Gminy Puck
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/17/02 Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r. dotycz¹cej ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230
z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc
pracy dla bezrobotnych z terenu gminy Nowa Karczma.
2. Zwolnienie przys³uguje na okres:
a) 1 roku  jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy, zwolnienie w wysokoci 50%
nale¿nego podatku,
b) 2 lat  jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy, zwolnienie w 1 roku 70% nale¿nego podatku, a w 2 roku 50% nale¿nego podatku.

§1

§2

cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
i w miejscu sprzeda¿y, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

W uchwale nr II/17/2002 Rady Gminy Puck z dnia
10 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Skrela siê ca³¹ treæ § 2 i zastêpuje siê now¹ treci¹:
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30 m od:
 szkó³ i przedszkoli,
 budynków sakralnych.
2. Odleg³oæ o której mowa w punkcie 1,mierzona jest
od wejcia do lokalu, w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych, wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego do najbli¿ej po³o¿onego wejcia do wskazanych wy¿ej obiektów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

1682
UCHWA£A Nr X/44/03
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie czêciowych zwolnieñ od podatku od nieruchomoci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Nowa
Karczma.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê czêciowo z podatku od nieruchomoci
grunty, budynki, budowle lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez przedsiêbiorców, którzy na terenie gminy Nowa Karczma zrealizuj¹
nowe inwestycje polegaj¹ce na uruchomieniu dzia³alnoci produkcyjnej, us³ugowej lub handlowej, pod

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 mo¿e równie¿
skorzystaæ przedsiêbiorca, który poszerza swoj¹ dzia³alnoæ. Czêciowe zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nowa inwestycjê, tj. nowo nabyte grunty, nowo
wybudowane budynki, budowle lub ich czêci przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3
1. O czêciowe zwolnienie o którym mowa w § 1 -2 nie
mo¿e ubiegaæ siê przedsiêbiorca, w wypadku gdy kwota planowanego zwolnienia ³¹cznie z pomoc¹ uzyskan¹ przez niego w ró¿nych formach oraz z ró¿nych róde³ bez wzglêdu na przeznaczenie tej pomocy, w ci¹gu
trzech ostatnich lat, przekroczy³oby kwotê bêd¹c¹ równowartoci¹ 10 tys. euro.
2. Czêciowe zwolnienia z podatku od nieruchomoci nie
obejmuj¹ górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza lub stali
oraz transportu.
3. Ka¿da nieruchomoæ tylko jednokrotnie mo¿e staæ siê
przedmiotem czêciowego zwolnienia. Zmiana nazwy
firmy lub zmiana przedsiêbiorcy nie uprawnia do ponownego ubiegania siê o czêciowe zwolnienie dla tej
samej nieruchomoci.
§4
1. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a zatrudnienie minimum 5 bezrobotnych, zameldowanych na terenie gminy Nowa Karczma co najmniej 6 miesiêcy przed dniem zatrudnienia oraz gdy
zwiêkszony w ten sposób rednio miesiêczny poziom
zatrudnienia zostanie utrzymany przez ca³y okres zwolnienia, a przedsiêbiorca bêdzie kontynuowa³ dzia³alnoæ co najmniej jeszcze przez 3 lata licz¹c od koñca
okresu objêtego czêciowym zwolnieniem.
2. Uwzglêdnia siê tylko pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu
pracy.
3. Przedsiêbiorca nie mo¿e mieæ zaleg³oci w nale¿nociach wobec ZUS w okresie czêciowego zwolnienia.
§5
1. Przedsiêbiorca zamierzaj¹cy korzystaæ z czêciowego
zwolnienia wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy
Nowa Karczma.
2. Wójt odracza p³atnoæ czêci podatku objêtej zwolnieniem do 30 listopada roku kalendarzowego w którym
przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek.
3. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których mowa
w § 1-2 jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê, w terminie do 15 listopada dokumentów potwierdzaj¹cych

Poz. 1682, 1683

4.
5.

6.

7.

8.
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spe³nienie warunków uprawniaj¹cych do objêcia czêciowym zwolnieniem.
Po pozytywnym zaopiniowaniu z³o¿onej dokumentacji
przez komisjê w³aciw¹ do spraw rozwoju gospodarczego Wójt umarza czêæ podatku za miniony okres.
W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do czêciowego zwolnienia.
Podatnik, o którym mowa w ust. 3 traci prawo do czêciowego zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w
którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego
prawa.
Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego w
§ 4 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.
Podatnik, który nie dope³ni³ warunków § 5 ust. 5 i § 4
ust. 3 lub wprowadzi³ w b³¹d Urz¹d Gminy co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia, jest zobowi¹zany do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami.
§6

W indywidualnych przypadkach o odstêpstwie od
warunków czêciowego umorzenia mo¿e zadecydowaæ
Wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w³aciwej
do spraw rozwoju gospodarczego.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
WCC/1040A/3313/U/OGD/2003/SK
i
PCC/1025A/3313/U/OGD/2003/SK
W dniu 16 lipca 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ z urzêdu przedsiêbiorcy 
PRIMBR Sp. z o.o. z siedzib¹ w S³upsku koncesje na
wytwarzanie ciep³a Nr WCC/1040/3313/W/OGD/2002/AP
z dnia 13 czerwca 2002 r. oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/1025/3313/W/OGD/2002/AP z dnia
13 czerwca 2002 r.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 13 czerwca 2002 r. Nr PCC/1025/3313/
W/OGD/2002/AP udzielono przedsiêbiorcy PRIMBR Sp.
z o.o. z siedzib¹ w S³upsku, zwanemu dalej Przedsiêbiorstwem, koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
na okres do dnia 15 czerwca 2012 r.
Pismem z dnia 25 kwietnia 2003 r. (data wp³ywu 5 maja
2003 r.) Przedsiêbiorstwo poinformowa³o Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE,
¿e nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o. W dniu 14 maja 2003 r. Prezes URE
wszcz¹³ postêpowanie administracyjne w sprawie cofniêcia z urzêdu koncesji na wytwarzanie ciep³a udzielonej
decyzj¹ z dnia 13 czerwca 2002 r. Nr WCC/1040/3313/W/
OGD/2002/AP oraz koncesji na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a z dnia 13 czerwca 2002 r. Nr PCC/1025/3313/W/
OGD/2002/AP, o czym zawiadomi³ Przedsiêbiorstwo pismem z dnia 14 maja 2003 r. Nr OGD-6/3313/U/2/2003/SK.
Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.)
Prezes URE postanowi³ cofn¹æ z urzêdu koncesjê na wytwarzanie ciep³a udzielon¹ decyzj¹ z dnia 13 czerwca
2002 r. Nr WCC/1040/3313/W/OGD/2002/AP oraz koncesjê
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a udzielon¹ decyzj¹ z dnia
13 czerwca 2002 r. Nr PCC/1025/3313/W/OGD/2002/AP.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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