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1713
UCHWA£A Nr XXVIII/215/2002
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenie z pomocy spo³ecznej w postaci posi³ków dla uczniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 11278) i § 2 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56) w zwi¹zku z art. 34
ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668,
Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001 z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 238 oraz 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,

poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane w postaci posi³ków dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum mog¹ byæ przyznawane nieodp³atnie, je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium
dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z pón. zm.).
§2
W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej przyznana pomoc
w formie posi³ku mo¿e odbywaæ siê na zasadzie zwrotu
przez rodziców b¹d opiekunów prawnych dziecka poniesionych wydatków.

Dziennik Urzêdowy
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§3

Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Subkowach mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku w przypadku zaistnienia przes³anek, o których mowa w art. 41
ustawy o pomocy spo³ecznej.
§4
Przyznanie pomocy w formie posi³ku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem gor¹cego posi³ku, nastêpuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego,dyrektora szko³y do której uczêszcza dziecko lub innej
osoby posiadaj¹cej informacjê o uczniu wymagaj¹cym
w tym zakresie pomocy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1714
UCHWA£A Nr VI/65/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Miejskiej za rok 2002 i udzielenia absolutorium z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Rozpatrzyæ przedstawione przez Burmistrza Miasta
sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Miejskiej za
2002 r. stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
W zwi¹zku z rozpatrzeniem sprawozdania, o którym
mowa w § 1, udzieliæ absolutorium z tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

1715
UCHWA£A Nr 53/VII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego w miecie
£eba.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42, art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. w Dz. U. z 1991 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym i zbiorowym
zaopatrzeniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy w miecie £eba stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 53/VII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
REGULAMIN ZAOPATRZENIA W WODÊ
I ODPROWADZANIA CIEKÓW W MIECIE £EBA
Ogólna charakterystyka zasad zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków w miecie i w miecie £eba
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin okrela zasady dostêpu do us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przyjête do stosowania w
miecie £eba.
2. Regulamin okrela:
A. prawa i obowi¹zki dostawców i odbiorców us³ug
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków w miecie £eba oraz zasady
korzystania z tych praw;
B. okrela w³aciwe miejscowo warunki wdro¿enia
i stosowania postanowieñ ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747
ze zm.) zwanej dalej ustaw¹, szczególnie w zakresie:
1) praktyki wiadczenia us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
2) planowania kosztów eksploatacji (.), oraz
3) projektowania i zatwierdzania taryf na te us³ugi.
C. Regulamin okrela obowi¹zuj¹ce w miecie £eba:
 zgodne z art. 15 ust. 4 ustawy warunki przy³¹czania do sieci,
 równoprawne, dla wszystkich odbiorców warunki dostêpu do us³ug zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
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 jednakowe prawa zainteresowanych do dostêpu do
informacji o mo¿liwociach i warunkach przy³¹czenia do sieci,
 wzajemne prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, miasta £eby i odbiorców ich us³ug.
3. Regulamin ustala ogólne zasady prowadzenia zarz¹du
nad eksploatacj¹ obiektów gminnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odbioru cieków.
§2
1. Ci¹g³oæ i niezawodnoæ us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na
terenie miasta £eby zapewniaj¹ przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne, zwane dalej przedsiêbiorstwem oraz Miasto £eba.
2. Szczegó³owe zasady dostawy wody i odbioru cieków
formu³uj¹ umowy, których stron¹ jest przedsiêbiorstwo
i odbiorca us³ug zwanej dalej odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
§3
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zgodnie
z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ;
1) zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody o
ustalonej jakoci, w wymaganej iloci, w sposób ci¹g³y i niezawodny;
2) nale¿yt¹ okrelon¹ prawem jakoæ dostarczanej
wody i jakoæ oczyszczania odprowadzanych cieków,
3) zachowanie zasad i warunków wprowadzania ograniczeñ dostawy wody do picia w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru  tak jak okrelono to w niniejszym regulaminie.
§4
1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt wody i poinformowaæ odbiorcê o jego lokalizacji.
2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa
dni przed planowanym terminem.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki odbiorców
§5
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób zgodny z
przepisami prawa, nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne innym odbiorcom.
W szczególnoci odbiorcy us³ug uprawnieni s¹ do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób niezagra¿aj¹cy mo¿liwoci¹ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej;
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2) zabezpieczenia  na w³asny koszt, dostêpu przed osobami nieuprawnionymi do pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest wodomierz;
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z prawem,
w sposób niepowoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjnego wstêpu na
teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ IV
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§6
1. Odbiorc¹ us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych jest
ka¿dy, kto korzysta z tych us³ug w trybie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków i czyni to na podstawie umowy z dostawc¹
us³ug.
2. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków s¹ zgodne z
art. 6 ustawy.
§7
1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków zawartej miêdzy us³ugodawc¹ a odbiorc¹ us³ug,
2. Rozliczenie z tytu³u dostarczonych us³ug odbywa siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego u odbiorcy.
§8
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie takiej umowy.
§9
1. Umowa, o której mowa w § 7 precyzuje w szczególnoci:
A. strony umowy,
B. iloæ i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
C. sposób i terminy wzajemnych rozliczeñ,
D. prawa i obowi¹zki stron umowy,
E. procedury i warunki kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych u odbiorcy us³ug;
F. rodzaje dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu
na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy
us³ug,
G. ustalenia objaniaj¹ce maj¹ce uzasadnienie i odniesienie do treci zezwolenia1 lub obowi¹zuj¹cych
umów;
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nie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy, zezwolenia, o którym mówi
ustawa oraz z niniejszego regulaminu.
3. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.

H. okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. F stanowi¹:
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci
obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹,

1. Taryfowe ceny i stawki op³at, zgodnie z przepisami
ustawy, projektowane s¹ odpowiednio przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne dzia³aj¹ce na
podstawie aktualnego zezwolenia na terenie gminy
£eba.

§ 10

§ 16

Umowa, o której mowa w § 7 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda, lub,
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.

1. Taryfa zatwierdzona przez Radê Miejsk¹ w £ebie podlega og³oszeniu w miejscowej prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjêty w terminie do 7 dni od dnia jej
zatwierdzenia.
2. Taryfa ustalona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy podlega
og³oszeniu w miejscowej prasie w terminie co najmniej
7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.

§ 11

§ 15

§ 17

Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 7, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.

1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.

§ 12

§ 18

Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjnego zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o
których mowa w § 10 i 11, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne ustalili sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach
oraz zasady ich utrzymania i zwi¹zane z tym koszty,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.

Przy rozliczeniach z odbiorcami, przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³a Rady
Miejskiej b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 13
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 10 i 11 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w
§ 12.
§ 14
1. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci.
2. Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadza-

§ 19
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na
podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
§ 20
Integraln¹ czêci¹ (indywidualnej) umowy o dostawê
wody i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik pn.
Szczegó³owe warunki umowy precyzuj¹cy warunki
dostawy us³ug, w tym charakterystykê zu¿ycia wody oraz
rodzaj, iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców
us³ug, równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków. Szczegó³owe warunki umowy okrelaj¹ rzeczowy zakres i charakterystykê jakociow¹ us³ug objêtych umow¹. Szczegó³owe warunki umowy mog¹ ulegaæ zmianom, na wniosek zainteresowanego lub o ile przemawia za tym wa¿ny
interes spo³eczny na wniosek dostawcy us³ug.
Rozdzia³ V
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
opartych o taryfowe grupy odbiorców
§ 21
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków wynikaj¹ z przepisów ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. [Dz. U.Nr 72, poz. 747] o zbioro-
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wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków.
W szczególnoci:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków w gminie £eba prowadzone s¹ przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na
podstawie cen i stawek okrelonych w taryfie. Rozliczenia te dokonywane s¹ w terminach ustalonych w umowie o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,
której stronami s¹ Przedsiêbiorstwo i odbiorca us³ug,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody [Dz. U.
Nr 8, poz. 70],
3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, lub w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy  jako równ¹ iloci wody pobranej, lub w uzasadnionych, okrelonych
w umowie przypadkach jako procent iloci wody pobranej,
4) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
5) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych,
6) je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych
us³ug dokonuje siê tak jak w przypadku uszkodzenia
urz¹dzenia pomiarowego (wodomierza g³ównego),
7) w przypadku awarii wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego,
8) za dokonywanie odczytów wodomierza dodatkowego
(podlicznika) Przedsiêbiorstwo mo¿e pobieraæ op³atê
wed³ug stawek okrelonych w taryfie.
§ 22
1. Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczone us³ugi
zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków na podstawie
rachunków wystawionych przez ich dostawcê w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach
wskazanych w umowie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do
regulaminu.
2. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okrelania taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków [Dz. U. Nr 26, poz. 257]:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od
daty dostarczenia rachunku:
 przelewem na konto dostawcy lub w miejscu
wskazanym na rachunku,
 u inkasenta,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie;
w przypadku niezap³acenia przez odbiorcê w terminie
nale¿noci za dostarczone us³ugi ich dostawca mo¿e
naliczaæ i pobieraæ odsetki za zw³okê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 23
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych  budowy realizowanej i finansowanej przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz przez
osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci okrelaj¹ przepisy ustawy. W szczególnoci:
1) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane zapewniæ, w oparciu o wskazane ród³a finansowania, realizacjê budowy i rozbudowy
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w granicach zezwolenia w studium uwarunkowañ i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie tak jak uzgodniono to w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§ 24
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ (odbiorcy) osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia
okrelone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art.
6 ustawy.
3. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 25
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci,
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w Przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków, przy³¹czenia.
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§ 26
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe..) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ dodatkowo:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w § 23.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 28
1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,

b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.
§ 29
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach.
§ 30
Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ VII
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 31
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w Urzêdzie Miejskim w £ebie, gdzie udostêpnia siê
nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków,
2) w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
udostêpniaj¹cym nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ VIII
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków,
a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 32
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
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2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia
i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug,
w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 33
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 24 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 34
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest to zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 35
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem i rozpatrywane s¹ przez Zarz¹d Przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 36
1. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr 53/VII/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 28 kwietnia 2003 r. i obowi¹zuje z dniem jej podjêcia.
2. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce, a w szczególnoci ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. Nr 72, poz. 747 ze zm.).
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UCHWA£A Nr 68/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta £eby w obszarze nad Kana³em Che³st.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), realizuj¹c Uchwa³ê Rady Miejskiej w £ebie Nr
235/XXXVIII/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta £eby, Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta £eby w obszarze nad
kana³em Che³st dla terenu oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem 6 UT,US,ZP.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony w
granicach miasta £eby, który zosta³ okrelony jako Teren B na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym
Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest okrelenie sposobu i zasad zagospodarowania terenów okrelonych
w uchwale Rady Miejskiej dot. przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególnoci wprowadzenie funkcji mieszkaniowej oraz uszczegó³owienie ustaleñ miejscowego planu wraz z okreleniem
dopuszczalnych form zabudowy terenu.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy
i kszta³towania architektury dla Terenu B
§2
A. Warunki zabudowy:
1. Na etapie zagospodarowania terenu, uwzglêdniæ istniej¹ce zainwestowanie kubaturowe i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
B. Funkcje i zasady kszta³towania architektury:
1. Dla terenu B przyjmuje siê funkcjê us³ug turystycznych i sportowych z zieleni¹ towarzysz¹c¹ i z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej/UT, US + MN/wraz
z zieleni¹ izolacyjn¹/ZI/. Uci¹¿liwoæ prowadzonej
dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e przekraczaæ granic
w³asnoci.
2. Zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
3. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
wyró¿nionych jednostek urbanistycznych:
C. Ustalenia szczegó³owe dla wyró¿nionych jednostek
urbanistycznych:
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SYMBOL
USTALEÑ

TREÆ USTALEÑ

1

1 UT,US + MN

2

ZI

Powierzchnia terenu 1,02 ha.
W stanie istniej¹cym w granicach terenu funkcjonuje urz¹dzona baza turystyczno-us³ugowa.
Teren us³ug turystycznych i sportowych z zieleni¹ towarzysz¹c¹ - z dopuszczeniem zabudowy
mieszkalnej (do 180 m2 powierzchni u¿ytkowej).
Baza turystyczna mo¿e byæ realizowana w obiektach kubaturowych jak równie¿ w postaci
wyznaczonych pól namiotowych z terenami sportu i zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Baza turystyczna zapewniaj¹ca pobyt dla maks. 100 osób.
Dla projektowanej zabudowy wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 8 m od
granicy dzia³ki w stosunku do drogi oznaczonej w obowi¹zuj¹cym planie symbolem 01 KD i 5 m
w stosunku do drogi oznaczonej w obowi¹zuj¹cym planie 05 KD (z dopuszczeniem wjazdu od
drogi 01 KD oraz 05 KD).
Dla funkcji mieszkalnej dopuszcza siê zabudowê 1- lub 2-kondygnacyjn¹ z poddaszem u¿ytkowym
lub nieu¿ytkowym, z dachami dwu- lub wielospadowymi o k¹tach nachylenia 30-450 i ca³kowitej
wysokoci mierzonej od poziomu terenu do kalenicy maks. 11,5 m.
Dla funkcji turystycznej dopuszcza siê zabudowê parterow¹ z poddaszem u¿ytkowym lub
nieu¿ytkowym, z dachami dwu- lub wielospadowymi o k¹tach nachylenia 30-450 i ca³kowitej
wysokoci mierzonej od poziomu terenu do kalenicy maks. 8,0 m.
Dla posesji od strony dróg dojazdowych nale¿y wykonaæ ogrodzenie do wysokoci 1,5 m i obsadziæ
¿ywop³otem i zieleni¹ wysok¹.
Powierzchnia terenu 0,10 ha.
Teren zieleni izolacyjnej.
Teren zieleni o szerokoci 5 m od granicy zachodniej i 4 m od strony pó³nocnej.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê ze zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych po³o¿onych na terenie miasta £eby
 z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, któr¹ sp³yn¹ na mechaniczno
biologiczn¹ oczyszczalniê cieków miasta £eby.
3. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni
trwa³ych dróg i parkingów oraz dachów do sieci
kanalizacji deszczowej.
4. Zaopatrzenie w gaz z planowanej sieci gazowej niskiego cinienia w ci¹gu drogi KD i dróg przyleg³ych.
5. Gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywóz
na sk³adowisko odpadów.
6. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a z zaleceniem wykorzystania do spalania paliw
tzw. ekologicznych (olej opa³owy lekki, gaz ziemny
itp.) lub energii odnawialnej z wy³¹czeniem energii
wiatru.
7. Zasilanie energetyczne odbywaæ siê bêdzie z wykorzystaniem dotychczasowego pod³¹czenia do zewnêtrznej sieci energetycznej/zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego S³upsk
S.A. Rejon Energetyczny Lêbork/.
9. Owietlenie zewnêtrzne kablowe z zastosowaniem
latarni parkowych.
10. Pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej na warunkach technicznych, które nale¿y uzyskaæ w Rejonie
Telekomunikacyjnym Telekomunikacji Polskiej S.A.
Lêbork.
11. Powi¹zanie komunikacyjne terenu z uk³adem zewnêtrznym z drogi oznaczonej w obowi¹zuj¹cym

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 05 KD.
12. Parkowanie w granicach terenu (w dostosowaniu do
programu funkcji us³ugowej).
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
ochrony gruntów rolnych i lenych
§4
Plan obejmuje grunty o powierzchni 1,1212 ha/w tym:
B/PsIV  0,8864 ha, Bz  0,2348 ha/, dla których wczeniej
uzyskano zezwolenie na zmianê przeznaczenia gruntów
na cele nierolnicze i nielene w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta £eby.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Dopuszczalny poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ
wartoci ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
2. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
3. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
4. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie projektu
budowlanego wymagane jest sporz¹dzenie szczegó³owych badañ geotechnicznych.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
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§7

W granicach terenu objêtego zmian¹ planu/okrelonych na Za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y/trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta £eby terenu nad kana³em
Che³st  uchwalonego Uchwa³¹ Nr 35/VIII/94 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 23 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 41, poz. 223).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

1717
UCHWA£A Nr 70/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

sprzeda¿y Spó³dzielniom Mieszkaniowym gruntu bêd¹cego w ich u¿ytkowaniu wieczystym w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali lub domów jednorodzinnych oraz na
ustalenie stawki oprocentowania w przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pó¿n. zm.) art. 68 ust. 1 pkt 9
w zwi¹zku z art. 32, art. 69 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tj.
z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z pó¿n. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w przypadku sprzeda¿y Spó³dzielniom Mieszkaniowym gruntu bêdacego w ich u¿ytkowaniu wieczystym oraz na ustalenie stawki oprocentowania w przypadku roz³o¿enia
zap³aty na raty.
2. Wysokoæ bonifikaty i warunki jej udzielenia oraz stawki
oprocentowania,w przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty okrelone zosta³y w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w £ebie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) a art. 46 ust. 1 a  3 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§3

§1
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr 60/X/95 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w £ebie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 statutu dodaje siê pkt 5 w brzmieniu art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U.Nr 71, poz. 734, ze zm.)
2. W § 3 statutu dodaje siê pkt 6 w brzmieniu Przyznawanie i wyp³acanie dodatków mieszkaniowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

1718
UCHWA£A Nr 72/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty przy

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 72/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
1. Udziela siê nastêpuj¹cych bonifikat od ceny sprzeda¿y
stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy wartoci¹ prawa w³asnoci nieruchomoci a wartoci¹ jej prawa u¿ytkowania
wieczystego,ustalonym przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,w przypadku sprzeda¿y Spó³dzielniom Mieszkaniowym gruntu bêd¹cego w ich u¿ytkowaniu wieczystym, w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków
spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali lub domów jednorodzinnych:
a) 60% w przypadku jednorazowej p³atnoci ceny
sprzeda¿y,
b) 50% w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny sprzeda¿y na raty.
2. Cena sprzeda¿y po udzieleniu bonifikaty okrelonej w
ppkt b niniejszego za³¹cznika,mo¿e byæ na wniosek
Spó³dzielni roz³o¿ona na raty roczne, p³atne przez okres
10 lat wraz z oprocentowaniem równym stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Dziennik Urzêdowy
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3. Sprzeda¿y z bonifikat¹, o której mowa w pkt 1 niniejszego za³¹cznika podlegaæ bêd¹ te nieruchomoci,dla
których zarz¹dy Spó³dzielni Mieszkaniowych podjê³y
uchwa³y okrelaj¹ce przedmiot odrêbnej w³asnoci
wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.
4. Bonifikata,o której mowa w pkt 1 niniejszego za³¹cznika bêdzie udzielona dla danej nieruchomoci po dostarczeniu przez Spó³dzielniê:
a) uchwa³ zarz¹du, o których mowa w pkt 3 tego za³¹cznika,
b) owiadczenia spó³dzielni o zawarciu przynajmniej
jednej umowy o budowê lokalu i ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokalu z cz³onkiem spó³dzielni,
c) owiadczenia spó³dzielni potwierdzaj¹cego z³o¿enie
pisemnego ¿¹dania o przeniesienie w³asnoci lokalu przynajmniej przez jednego cz³onka spó³dzielni,któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie lub
spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i o spe³nieniu przez niego wszystkich obowi¹zków niezbêdnych do przeniesienia w³asnoci lokalu lub domu
jednorodzinnego wynikaj¹cych z ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 76/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
REGULAMIN
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
osi¹gaj¹cych wybitne osi¹gniêcia sportowe
§1
1. Z pomocy finansowej w postaci rocznego stypendium
wyp³acanego w ramach Sportowego Programu Stypendialnego korzystaæ mog¹ uczniowie i studenci osi¹gaj¹cy wybitne wyniki sportowe w kategorii m³odzików i juniorów, tj. od 14 do 20 r. ¿ycia, a w szczególnych przypadkach od 10 r. ¿ycia, w zale¿noci od uprawianej dyscypliny sportowej, utalentowani sportowo.
2. Stypendium mo¿e byæ udzielone za wybitny wynik
sportowy osi¹gniêty w roku poprzedzaj¹cym przyznanie stypendium.
3. W przypadku zbiegu kilku wybitnych wyników sportowych osi¹gniêtych w roku poprzedzaj¹cym przyznanie stypendium, uprawniony mo¿e otrzymaæ tylko jedno stypendium.
§2

1719
UCHWA£A Nr 76/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów za wybitne osi¹gniêcia sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê stypendia dla uczniów i studentów za
wybitne osi¹gniêcia sportowe.
2. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których
mowa w ust. 1, okrela regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
§2
Corocznie w bud¿ecie gminy bêdzie okrelona wielkoæ rodków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, okrelonych w § 1 ust. 1, pod nazw¹ Sportowy Program Stypendialny.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

Stypendia przyznawane s¹ za wybitne osi¹gniêcia sportowe w olimpijskich dyscyplinach sportowych, a w szczególnoci za:
1) udzia³ w Olimpiadzie,
2) udzia³ w Mistrzostwach wiata,
3) udzia³ w Mistrzostwach Europy,
4) zajêcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski.
§3
1. Wnioski o udzielenie stypendiów sk³adane s¹ do Urzêdu Miejskiego w £ebie w terminie do dnia 30 marca
ka¿dego roku.
2. Wnioski winny zawieraæ:
1) podmiot wystêpuj¹cy z wnioskiem o przyznanie stypendium,
2) prezentacjê kandydata do stypendium,
3) charakterystykê wyników sportowych kandydata,
4) referencje i informacje potwierdzaj¹ce dane o kandydacie.
§4
Tryb rozpatrywania wniosków:
1) z³o¿one wnioski podlegaj¹ weryfikacji dokonywanej
przez Sekretarza Miasta £eby pod k¹tem:
a) spe³nienia kryteriów okrelonych w § 1 i w § 2 regulaminu,
b) spe³nienia wymogów formalnych okrelonych w § 3
ust. 2 regulaminu.
2) Burmistrz Miasta £eby dokonuje wstêpnego podzia³u
rodków finansowych przewidzianych na stypendia
sportowe,
3) wnioski z propozycja podzia³u rodków na rzecz stypendystów podlegaj¹ zaopiniowaniu przez Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w £ebie,
4) ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu i wysokoci stypendiów sportowych wyp³acanych w ramach Sportowego Programu Stypendialnego podejmuje Burmistrz
Miasta £eby.

 4445 

Poz. 1719, 1720
§5

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikaj¹cych z osi¹gniêcia wybitnych wyników sportowych
Burmistrz Miasta £eby mo¿e przyznaæ stypendium równie¿ w dyscyplinach nieolimpijskich.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, s¹ rozpatrywane
wed³ug trybu okrelonego w § 4.
§6
Stypendia przyznawane s¹ na okres 10 miesiêcy, tj. od
dnia 1 wrzenia ka¿dego roku do dnia 30 czerwca nastêpnego roku.
§7
Burmistrz Miasta £eby cofa stypendium w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) zawodnik utraci³ lub zawieszony zosta³ w prawach
zawodnika przez statutowy organ w³aciwego polskiego zwi¹zku sportowego, zgodnie z regulaminem
sportowym,
b) zawodnik odmówi³ udzia³u w zawodach sportowych
krajowych lub zagranicznych, zgodnych z kalendarzem startów, bez przyczyny uzasadniaj¹cej odmowê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 46,
poz. 543 z 2000 r. ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Zbywanie nieruchomoci stanowi¹cych mienie komunalne w formie sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowanie
wieczyste mo¿e nast¹piæ na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej, je¿eli zbycie nie koliduje z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Nieruchomoci oddawane s¹ w trwa³y zarz¹d drodze
decyzji Burmistrza Miasta, w przypadkach, w których
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U.Nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zm.)
przewiduje wy³¹cznie tak¹ formê dysponowania nieruchomoci¹.
§2

1. Burmistrz Miasta £eby wstrzymuje stypendium sportowe je¿eli zawodnik zaniedbuje siê w przygotowaniach
do rywalizacji sportowej.
2. Wstrzymane stypendium wyp³aca siê zawodnikowi po
stwierdzeniu, ¿e zawodnik realizuje program przygotowañ.
3. Wyp³ata stypendium nastêpuje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym usta³y
przyczyny jego wstrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia przez organ udzielaj¹cy stypendium, ¿e wstrzymanie stypendium nast¹pi³o z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, mo¿e ono byæ
wyp³acone za ca³y okres wstrzymania.

Zagospodarowanie terenów oddanych w u¿ytkowanie
wieczyste powinno nast¹piæ w nastêpuj¹cych terminach:
1) w przypadku gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:
 rozpoczêcie zabudowy w ci¹gu 2 lat od daty zawarcia aktu notarialnego,
 zakoñczenie zabudowy w ci¹gu nastêpnych 3 lat.
2) w przypadku gruntów przeznaczonych pod budowê obiektów handlowych, us³ugowych, rzemielniczych oraz mieszkalnych z funkcj¹ us³ugow¹ lub
handlow¹:
 rozpoczêcie zabudowy w ci¹gu 1 roku od daty zawarcia aktu notarialnego,
 zakoñczenie zabudowy w ci¹gu nastêpnych 2 lat.
3) w przypadku gruntów przeznaczonych pod budowê obiektów nie ujêtych w pkt 1 i 2 termin zabudowy okrela Rada Miejska, przy czym termin zabudowy gruntu nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 6 lat od daty
zawarcia aktu notarialnego.
4) w przypadku gruntów przeznaczonych na cele inne
ni¿ zabudowa, termin zagospodarowania okrela
Rada Miejska, przy czym termin zagospodarowania
nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 2 lata.

§9

§3

Stypendysta zobowi¹zany jest informowaæ organ przyznaj¹cy stypendium o wszystkich przypadkach opisanych
w § 7 i § 8  pod rygorem zwrotu wyp³aconej kwoty stypendium.

1. Generaln¹ zasad¹ jest sprzedawanie nieruchomoci lub
oddawanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
2. W przypadku gdy pierwszy przetarg okaza³ siê bezskuteczny z powodu braku oferentów Burmistrz Miasta ma
prawo obni¿yæ cenê wywo³awcz¹ nieruchomoci przyjêt¹ do drugiego przetargu o maks. 20% ceny nieruchomoci przyjêtej w pierwszym przetargu, z zastrze¿eniem pkt 3.
3. Dla gruntów przeznaczonych na cele sportowe, owiatowe, zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, cena wywo³awcza
przyjêta do drugiego przetargu mo¿e byæ obni¿ona o
max. 50% ceny nieruchomoci przyjêtej do pierwszego przetargu.
4. W przypadku bezskutecznych dwóch kolejnych przetargów na sprzeda¿ nieruchomoci lub oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste Burmistrz organizuje trzeci przetarg lub Rada Miejska ustala warunki
sprzeda¿y nieruchomoci lub oddania nieruchomoci
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

§8

§ 10
Przyznane kwoty stypendiów wyp³acane bêd¹ w dniu
30 ka¿dego miesi¹ca, w kasie Urzêdu Miejskiego w £ebie, na podstawie listy zatwierdzonej przez Burmistrza
Miasta £eby.

1720
UCHWA£A Nr 77/X/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad, nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 21 sierp-

§4
1. Rada Miejska przeznacza do sprzeda¿y oraz sprzedaje
lokale mieszkalne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1720, 1721
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Sprzeda¿ lokali nastêpuje z jednoczesn¹ sprzeda¿¹ lub
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêci
gruntu niezbêdnego do racjonalnego korzystania z lokalu mieszkalnego.
2. Pierwsz¹ op³atê roczn¹ z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu w przypadku sprzeda¿y lokali mieszkalnych ustala siê w wysokoci 15% wartoci u³amkowej
czêci gruntu.
3. W przypadku sprzeda¿y udzia³u w gruncie najemcy
lokalu mieszkalnego, na wniosek nabywcy, zap³ata
mo¿e byæ roz³o¿ona na raty roczne p³atne przez okres
10 lat. Minimalna stawka oprocentowania rat jest równa ½ stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
4. W przypadku sprzeda¿y lokalu mieszkalnego najemcy
lokalu, na wniosek nabywcy stosuje siê zasady ustalone w pkt 3.
§5
Rada Miejska nabywa lub dokonuje zamiany nieruchomoci na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(Dz. U.Nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zm.).
§6
W przypadku oddawania w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci pod zabudowê mieszkaniow¹ Rada Miejska
mo¿e ustaliæ pierwsz¹ op³atê w wysokoci 15% wartoci
gruntu.
§7
1. Burmistrz Miasta mo¿e wydzier¿awiaæ, wynajmowaæ
lub obci¹¿aæ nieruchomoci stanowi¹ce mienie komunalne lub przed³u¿aæ umowy tego dotycz¹ce na okres
do 3 lat.
2. Wydzier¿awienie, wynajêcie lub obci¹¿enie nieruchomoci stanowi¹cych mienie komunalne i przed³u¿anie
umów tego dotycz¹cych na okres powy¿ej 3 lat wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹.
3. W umowach dzier¿awy (najmu) nale¿y zamieszczaæ
odpowiednie postanowienie umo¿liwiaj¹ce aktualizacjê wysokoci stawek czynszu i w przypadku lokali
szczegó³owo okreliæ zasady pokrywania kosztów
utrzymania lokali oraz sposób rozliczenia nak³adów
poniesionych przez najemcê lub dzier¿awcê.
4. Je¿eli w terminie 7 dni od daty up³ywu 3  tygodniowego okresu wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzier¿awê (najem) wp³ynie
wiêcej ni¿ 1 oferta na wydzier¿awienie (najem) nieruchomoci objêtych wykazem, wybór dzier¿awcy nastêpuje w drodze przetargu, chyba ¿e osoba uprawniona zgodnie z pkt 5 skorzysta z prawa pierwszeñstwa.
5. Dotychczasowemu dzier¿awcy lub najemcy przys³uguje prawo pierwszeñstwa zawarcia umowy na dalszy
okres dzier¿awy lub najmu, je¿eli dotychczasowa umowa trwa³a co najmniej 10 lat i przed wyganiêciem
umowy z³o¿y on do Burmistrza Miasta wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres.
6. Umowa z dzier¿awc¹ lub najemc¹ na dalszy okres mo¿e
byæ zawarta w przypadkach gdy nie koliduje to z interesami Miasta, okrelonymi przez Radê Miejsk¹, w
szczególnoci jej zawarcie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, realizacj¹ planów inwestycyjnych i gospodarczych Miasta oraz pod warunkiem, ¿e dzier¿awca
lub najemca wywi¹zywa³ siê z postanowieñ dotychczasowej umowy.
7. O mo¿liwoci wyst¹pienia kolizji, o której mowa w pkt
7 Burmistrz Miasta zawiadamia Radê Miejsk¹, która wyra¿a swoje stanowisko w tej sprawie w formie uchwa³y.
§8
Grunty mog¹ byæ oddawane na podstawie uchwa³y
Rady Miejskiej w u¿yczenie na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok.
§9
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do sk³adania Radzie Miejskiej, w okresach rocznych, pisemnych sprawozdañ z realizacji uchwa³y.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr 142/XXV/2000 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 9 padziernika 2000 r. w sprawie zasad
zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich
wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

1721
UCHWA£A Nr 128/VIII/IV/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/IV/2002 Rady Gminy
Krokowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszów dzier¿awnych na terenie gminy Krokowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 67, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do uchwa³y Nr 22/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów
dzier¿awnych na terenie gminy Krokowa wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany: po § 2 dodaje siê § 2 a o treci:
1. Uchwala siê minimalne stawki czynszu dzier¿awnego
od sieci gazowych oraz zwi¹zanych z nimi budowli, stanowi¹cych w³asnoæ gminy Krokowa, w wysokoci
15% ich wartoci rocznie, okrelonej wg. zasad wynikaj¹cych z przepisów o podatku dochodowym.
2. W przypadku w³adania opisanymi w ust. 1 budowlami
bez tytu³u prawnego, posiadacz zobowi¹zany jest do
zap³aty odszkodowania za bezumowne u¿ytkowanie,
w wysokoci 150% stawki podstawowej.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 134/IX/IV/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 18 lipca 2003 r.
STATUT GMINY KROKOWA
CZÊÆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1722
UCHWA£A Nr 134/IX/IV/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 130/VIII/IV/2003 Rady
Gminy Krokowa z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1. w zwi¹zku z art. 3,
art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do uchwa³y Nr 130/VIII//IV/2003 Rady Gminy Krokowa z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Krokowa uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w podstawie prawnej uchwa³y prostuje siê omy³kê
pisarsk¹  zamiast art. 18 ust. 1 pkt 1 winno byæ
art. 18 ust. 2 pkt 1.
2) zmienia siê treæ § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 1. W § 27 skrela siê oznaczenie ust. 1 i ust. 2
oraz treæ ust. 2,
3) zmienia siê treæ § 1 przez dodanie pkt 2 o treci:
skrela siê § 34 ust. 1 i ust. 2. dotychczasow¹ treæ
§ 35  § 162 oznacza siê odpowiednio numerami od
34 do 161.
4) dotychczasow¹ treæ § 1 pkt 2  3 uchwa³y oznacza
siê jako pkt 3  4.
§2
Ustala siê jednolity tekst Statutu Gminy Krokowa, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Styn

Statut okrela:
1) ustrój Gminy Krokowa,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Krokowa komisji Rady Gminy Krokowa,
4) tryb pracy Wójta Gminy Krokowa,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Krokowa,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Krokowa,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Krokowa,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Krokowa,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Krokowa,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Krokowa,
6) Urzêdzie Gminy  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Krokowa,
7) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Krokowa.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Krokowa jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Puckim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar 211,83 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§5
1. Gmina dla realizacji celów statutowych mo¿e wspó³-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

pracowaæ ze spo³eczeñstwem lokalnym, przyst¹piæ do
organizacji i zwi¹zków w tym miêdzynarodowych, lokalnych i regionalnych.
2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
 so³ectwa,
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
4. Gmina dla wspólnego wykonywania celów publicznych
mo¿e uczestniczyæ w zwi¹zkach i porozumieniach lokalnych, spó³kach oraz innych organizacjach.
§6
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§7
1. Herbem Gminy jest wizerunek tarczy o trzech równych polach:
1) górnym  niebieskim,
2) rodkowym  ¿ó³tym z wizerunkiem Gryfa Pomorskiego,
3) dolnym  zielonym.
2. Wzór herbu i opis symboliki w za³¹czniku Nr 2.
3. Herb jest znakiem prawnie chronionym.
4. Gmina mo¿e pos³ugiwaæ siê metalow¹, t³oczon¹ pieczêci¹ okr¹g³¹ zawieraj¹c¹ porodku herb Gminy a w
otoku napis Gmina Krokowa.
5. Wzór pieczêci stanowi za³¹cznik Nr 3*.
6. Gmina posiada flagê, któr¹ jest prostok¹tny p³at tkaniny o wymiarach 120 cm na 160 cm d³ugoci, o trzech
równych polach w kolorach (od góry):
1) niebieski,
2) ¿ó³ty z wizerunkiem Gryfa Pomorskiego,
3) zielony.
7. Wzór flagi stanowi za³¹cznik Nr 4.
8. Proporzec Gminy jest miniatur¹ jej flagi.
9. Gmina mo¿e posiadaæ ozdobny, wykonany z materia³u uszlachetnionego ³añcuch z herbem gminy, który jest zewnêtrznym symbolem w³adzy osoby go nosz¹cej:
1) Przewodnicz¹cego Rady Gminy w czasie obrad sesji Rady Gminy.
2) Wójta podczas reprezentowania Gminy w czasie
uroczystoci i wi¹t pañstwowych oraz uroczystoci lokalnych.
10. Rada mo¿e uhonorowaæ osoby szczególnie zas³u¿one dla Gminy okolicznociowym medalem, którego
wzór bêdzie okrelony przez Radê Gminy.
11. Rada mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla Gminy
nadaæ tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Krokowa wed³ug zasad sobie ustalonych.
12. Nadanie Honorowego Obywatela nie skutkuje ¿adnymi zobowi¹zaniami ze strony Gminy.
13. Pozbawienie Honorowego Obywatelstwa nastêpuje
w ten sam sposób jak jego nadanie.
§8
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Krokowa.

* Za³¹cznika Nr 3 nie publikuje siê.

Poz. 1722
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Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§9

1. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej, rozstrzyganie w
sprawach, o których mowa w ust. 1, nale¿y do gminy.
§ 10
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy. W szczególnoci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw, oraz inne zadania wynikaj¹ce z przepisów ustawowych.
§ 11
1. Ustawy mog¹ nak³adaæ na gminê obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ równie¿ zadania z zakresu
administracji rz¹dowej, z zakresu w³aciwoci województwa i z zakresu w³aciwoci powiatu, na podstawie porozumieñ zawartych z odpowiednimi organami
administracji oraz odpowiednimi organami samorz¹-
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du terytorialnego, pod warunkiem otrzymania rodków
finansowych w wysokoci koniecznej do wykonania
przejêtych zadañ.
§ 12
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie
w przypadkach okrelonych w ustawach.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminê zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej okrelaj¹ ustawy.
4. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej, w rozumieniu ustawy, s¹ zadania w³asne gminy, okrelone w § 10 ust. 1,
których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
§ 13
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gminy, zwi¹zki miedzygminne, oraz stowarzyszenia
jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie b¹d innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej.
Rozdzia³ IV
So³ectwa  Jednostki Pomocnicze Gminy
§ 14
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectwa a tak¿e
zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który to so³ectwo obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których
tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic so³ectw powinien  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Wykaz so³ectw Gminy Krokowa stanowi za³¹cznik Nr 5.
§ 15
Uchwa³y, o jakich mowa w § 14 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê so³ectwa.
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lonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na
realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki so³ectw.
4. Zebrania wiejskie w terminie do 15 marca obowi¹zane
s¹ do przekazania Wójtowi uchwa³ okrelaj¹cych przeznaczenie rodków o których mowa w ust. 2.
5. So³ectwa wydatkuj¹c rodki o których mowa w ust. 3,
obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.
§ 17
1. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw sprawuje
Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na
zasadach okrelonych przez Radê Gminy w statutach
tych jednostek.
§ 18
1. So³tys ma prawo i obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach
Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest poinformowaæ
so³tysów o terminie i porz¹dku posiedzenia sesji Rady
Gminy.
3. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady so³tysom.
Rozdzia³ V
W³adze Gminy
§ 19
Mieszkañcy gminy uczestnicz¹ w sprawowaniu w³adzy
publicznej bezporednio: w drodze wyborów i referendum, lub za porednictwem organów gminy.
§ 20
1. W referendum mieszkañcy gminy wyra¿aj¹ w drodze
g³osowania swoj¹ wolê co do sposobu rozstrzygania
sprawy dotycz¹cej danej wspólnoty samorz¹dowej,
mieszcz¹cej siê w zakresie i kompetencjach organów
Gminy lub w sprawie odwo³ania Rady Gminy lub Wójta przed up³ywem kadencji.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego
okrelaj¹ ustawy.
§ 21
1. Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta okrelaj¹ ustawy.
CZÊÆ II
Rada Gminy
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 16

§ 22

1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy.
2. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzie-

Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
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§ 23

Wójt i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 24
1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
§ 25
1)
2)
3)
4)
5)
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Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
Komisja w³aciwa do spraw bud¿etu,
Komisje sta³e i dorane powo³ane do okrelonych zadañ.
§ 26

1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e go upowa¿niæ do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 27
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.
§ 28
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.
Rozdzia³ II
Radni
§ 29
1. Radny przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu
sk³ada lubowanie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu radnego.
§ 30
Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej, prawo
udzia³u w g³osowaniu na sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
§ 31
1. Radny jest obowi¹zany kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej Gminy, utrzymywaæ sta³¹ wiê z
mieszkañcami Gminy i ich organizacjami, przyjmowaæ
zg³aszane postulaty i przedstawiaæ je organom Gminy
do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami
wyborców.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami przez:
1) informowanie wyborców o stanie Gminy, zamierzeniach i dokonaniach Rady,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci
w Radzie,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
3. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 32
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 Rady lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c pisemne wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 33
Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.
§ 34
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 35
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest cz³onkiem, za wyj¹tkiem
sytuacji, do których odnosz¹ siê przepisy o zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez
niego mandatu.
3. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
4. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
5. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 2 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 36
1. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia wykonywania jego
obowi¹zków.
2. Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie
art. 25 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu
i charakteru zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
3. Radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê na
podstawie obowi¹zuj¹cego prawa i pe³nionej przez
radnego funkcji.
4. Na zasadach okrelonych przez Radê, prawo do diet
oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿y tak¿e so³tysom.
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§ 37

Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organach innej jednostki samorz¹du
terytorialnego,
4) z pe³nieniem funkcji kierownika lub zastêpcy w jednostkach organizacyjnych gminy,
5) wykonywaniem pracy w Urzêdzie Gminy.
§ 38
Radny nie mo¿e:
1) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy,
2) zarz¹dzaæ dzia³alnoci¹, byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu dzia³alnoci z u¿yciem
maj¹tku komunalnego gminy,
3) byæ cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych
i rewizyjnych ani pe³nomocnikiem handlowych spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych osób
prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których
uczestnicz¹ takie osoby,
4) posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
5) zawieraæ umów cywilnoprawnych z Wójtem,
6) podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿aæ zaufanie wyborców dla
wykonywania mandatu,
7) powo³ywaæ siê na pe³niony mandat w zwi¹zku z podejmowaniem dodatkowych zajêæ b¹d prowadzon¹,
na w³asny rachunek lub z innymi osobami, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
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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.
5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
§ 43
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 44
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulec wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy
uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby przestaj¹ istnieæ, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5 radnych.
§ 45
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 46
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Dzia³alnoæ klubu radnych nastêpuje po przed³o¿eniu
regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Zmiany w regulaminach klubów nastêpuj¹ z dniem
przed³o¿enia ich Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 39

§ 47

1. Radny jest obowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia o
swoim stanie maj¹tkowym i ma³¿onka, je¿eli istnieje
wspólnota maj¹tkowa, zgodnie z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów.
2. Nie z³o¿enie owiadczenia w terminie, okrelonym
odrêbnymi przepisami powoduje wstrzymanie wyp³acania diety do czasu jego z³o¿enia.

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 swoich przedstawicieli.

§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu (realizowaniu ich uprawnieñ
i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków).
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich mandatu radnego.
Rozdzia³ III
Kluby radnych
§ 41
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 42
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 48
Na wniosek Przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IV
Tryb pracy rady
Sesje Rady
§ 49
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych
i kontrolnych, w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
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3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
4. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 50
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
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 przewidzianym w § 51 Statutu.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawach.
§ 51
Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê Rady w ci¹gu siedmiu dni od daty z³o¿enia wniosku.
Przygotowanie sesji
§ 52
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 proponowanego porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy Rady, lub pod jego nieobecnoæ Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
6. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 5 i 7 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do realizowania porz¹dku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 53
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê goci zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Zastêpca Wójta, Sekretarz, Skarbnik Gminy i Radca
Prawny.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zaproszeni
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 54
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
Obrady
§ 55
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca. Przebieg sesji mo¿e byæ tak¿e utrwalany na nonikach dwiêku i obrazu, pod warunkiem,
¿e czynnoci te nie wp³yn¹ na zak³ócenie przebiegu
obrad. Osoby zainteresowane utrwalaniem obrad,
przed przyst¹pieniem do tych czynnoci, zobowi¹zane s¹ do uzgodnienia sposobu ich wykonania z Przewodnicz¹cym Rady.
3. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
4. Je¿eli przedmiotem obrad sesji maj¹ byæ informacje
niejawne, jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych, przy
czym osoby zaproszone do udzia³u w sesji w myl §
53 Statutu mog¹ byæ obecne na sesji.
§ 56
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. 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.
2. 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.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 57
Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w
planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 58
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 ustawowego sk³adu. Jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 59
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
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2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e powo³aæ
sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych
wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.

dzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione
do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o niezw³oczne uzupe³nienie odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach na
najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 60

§ 65

1. Przed otwarciem sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza
na podstawie listy obecnoci quorum.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ...... sesjê
Rady Gminy Krokowa.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady informuje
o prawomocnoci obrad.

1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 64 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 61
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
Radzie porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, a tak¿e Wójt.
3. Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawione wnioski, o jakich mowa w ust. 2.
4. Porz¹dek obrad uzupe³nia siê o wnioski, które uzyska³y w g³osowaniu bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 62
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym,
3) sprawozdanie Wójta o dzia³aniach podjêtych w okresie miêdzy sesyjnym,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 63
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 62 pkt 3 sk³ada Wójt,
upowa¿niony przez niego Z-ca Wójta lub inny wyznaczony pracownik.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 64
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacje adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowie-

§ 66
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 67
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.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
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 mo¿e nakazaæ opuszczenie sali, tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 68
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 69
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
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w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania ustaleñ Statutu dotycz¹cych obrad,
10) g³osowania imiennego.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego
g³osu przeciw wnioskowi, po czym poddaje sprawê
pod g³osowanie.
§ 70
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje, w miarê mo¿liwoci w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 71
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Klubowi
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.
§ 72
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam......
sesjê Rady Gminy Krokowa.
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.
§ 73
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
§ 74
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.
§ 75
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji Rady protokó³.

2. Przebieg sesji rejestrowany jest na nonikach elektronicznych, które przechowuje siê do czasu podjêcia
uchwa³y o jakiej mowa w § 77 ust. 3 Statutu.
§ 76
1. Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) porz¹dek obrad,
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, wstrzymujê siê,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§ 77
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu nagrania z przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie bêdzie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêcie protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 78
1. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Odpis protoko³u z sesji Rady wraz z kopiami uchwa³
Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w
ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Wyci¹gi z protoko³u z sesji Rady oraz kopie uchwa³
Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom
organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych
dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 79
1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du
w siedzibie Urzêdu Gminy oraz na nastêpnej sesji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji, które odby³y siê przy drzwiach zamkniêtych.
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§ 80

Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
Uchwa³y
§ 81
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 49 ust. 2, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 49 ust. 3
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 82
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych,
Wójt, komisje radnych oraz kluby radnych.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y (z dniem
podjêcia, og³oszenia uchwa³y lub w okrelonym terminie).
3. Projekt uchwa³y powinien byæ 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 zgodnoci
uchwa³y z prawem przez radcê prawnego Urzêdu
Gminy albo przez innego prawnika.
§ 83
1. Uchwa³y Rady Gminy powinny byæ zredagowane w
sposób zwiêz³y, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich podstawowym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczeniami z jêzyków obcych i neologizmami.
2. Uchwa³a powinna zawieraæ co najmniej:
1) datê, numer i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
4) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas
jej obowi¹zywania.
§ 84
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
z innymi organami, do 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.
§ 85
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹-
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cego Rady lub najstarszego wiekiem radnego, prowadz¹cych obrady.
§ 86
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 87
1. Przewodnicz¹cy Rady ewidencjonuje orygina³y uchwa³
w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami
sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
3. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 88
Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7
dni od daty podjêcia.
§ 89
Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdañsku:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Tryb g³osowania
§ 90
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 91
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 92
1. G³osowania tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. 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 wybranym sporód siebie Przewodnicz¹cym komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
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6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 93
1. Przewodnicz¹cy Rady 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 Rady 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 Rady.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 94
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku, Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ 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 § 93 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹czne nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm. wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy Rady 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.
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje siê odpowiednio w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.

§ 96
G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów
oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
Komisje Rady
§ 97
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.
§ 98
Dzia³alnoæ Komisji Rady jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§ 99
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 100
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e zaleciæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 101
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to
uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹
je Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady stosownie do § 28, mog¹ zwo³aæ posiedzenie
komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z posiedzenia.
§ 102
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez
cz³onków danej komisji.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
na wniosek tej Komisji, zgodnie ze Statutem.
3. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.

§ 95

§ 103

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
2. Szczegó³owe zasady dzia³ania, w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów, Komisje ustalaj¹ w przygotowanych przez siebie i zatwierdzonych przez Radê regulaminach.
§ 104
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych lub wyznaczeni przez
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nich sprawozdawcy ze sk³adu komisji, co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z
dzia³alnoci komisji.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 105
1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
Absolutorium
§ 106
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Wójt przedk³ada
Przewodnicz¹cemu Rady najpóniej do dnia 31 marca
roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie przekazuje sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cemu
Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej opiniê i wniosek o
których mowa w ust. 3 przedk³ada na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie do 15 kwietnia roku po up³ywie roku bud¿etowego, którego dotyczy opinia i wniosek.
5. Rada Gminy przed podjêciem uchwa³y w sprawie absolutorium zapoznaje siê z wnioskiem i opini¹ o których mowa w ust. 3 oraz rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu o którym mowa w ust. 1.
§ 107
Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o jakim mowa
w § 106 ust. 3, Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
Wspólne sesje z radnymi innych gmin
§ 108
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami
gmin, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych rad gmin.
§ 109
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
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Rozdzia³ V
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
Zadania Komisji
§ 110

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krokowa jest komisj¹
powo³an¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Wójta oraz
gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
a tak¿e podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystywania otrzymanych dotacji z bud¿etu gminy.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci
kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu
tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y z
kontroli dzia³alnoci Wójta i jednostek organizacyjnych
Gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach i w niniejszym Statucie.
§ 111
Komisja podlega Radzie Gminy.
Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§ 112
1. Komisja sk³ada siê z: Przewodnicz¹cego Komisji, Wiceprzewodnicz¹cego Komisji oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie nie mniejszej ni¿ jeden, okrelonej przez
Radê przy jej powo³aniu, wybieranych sporód radnych uchwa³¹ Rady, podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹
przedstawiciele wszystkich Klubów dzia³aj¹cych w
Radzie.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad cz³onków Komisji nie mog¹ byæ powo³ani radni
pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
4. W miarê mo¿liwoci, Rada powinna unikaæ powo³ywania do sk³adu Komisji radnych, zatrudnionych w ramach
stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.
5. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 113
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Komisji.
§ 114
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach Komisji, w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
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2. W sprawie wy³¹czenia Wiceprzewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 7
dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
5. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje siê
odpowiednio przepisy art. 24 kodeksu postêpowania
administracyjnego.
Zadania kontrolne
§ 115
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Podmioty korzystaj¹ce z dotacji z bud¿etu Gminy kontrolowane s¹ równie¿ w zakresie kryterium celowoci.
3. Komisja, kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 116
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa³ach
Rady.
§ 117
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ 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 jednostki.
§ 118
1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe, w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym
planem pracy Komisji.
3. Komisja mo¿e przeprowadzaæ kontrole problemowe
i sprawdzaj¹ce tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête
zatwierdzonym planem pracy Komisji.
§ 119
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca nie d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§ 120
1. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê. Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2  3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja 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.
§ 121
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 okrelonych
w § 116 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.
Tryb kontroli
§ 122
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch
cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6.) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji, 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.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w
których cz³onek Komisji powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje siê straty przekraczaj¹ce dwunastokrotn¹ wysokoæ najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy obowi¹zany jest powia-
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domiæ niezw³ocznie, nie póniej jak w terminie 3 dni,
Przewodnicz¹cego Rady.
8. Czynnoci podjête w sposób okrelony w ust. 7 podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady Gminy.
§ 123
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.
§ 124
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci: przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu 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.
5. Zasady udostêpniania wiadomoci, stanowi¹cych informacjê niejawn¹, reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 125
Obowi¹zki, przypisane niniejszym Statutem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 126
1. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e powodowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostek
kontrolowanych.
Protoko³y kontroli
§ 127
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 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 stwierdzo-
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ne nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych
ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika
kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 128
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych, osoby te s¹ obowi¹zane 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. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji  na zasadach
wy¿ej podanych  wyjanienia sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 129
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.
§ 130
1. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji, Wójt i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia na najbli¿szej sesji Radzie Gminy ustalenia kontroli wraz z propozycjami zaleceñ pokontrolnych i wniosków.
3. Rada przyjmuje zalecenia i wnioski w formie uchwa³y,
powierzaj¹c jej wykonanie Wójtowi.
Zadania opiniodawcze
§ 131
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nie udzielenie Wójtowi absolutorium.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie, o której
mowa w pkt 1, na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w
tej sprawie.
§ 132
Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych
w uchwa³ach Rady.
Plany pracy i sprawozdania Komisji
§ 133
1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.
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2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ czêæ planu pracy Komisji. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czêci.
§ 134
1. Komisja sk³ada Radzie  w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim, a w ostatnim roku kadencji nie póniej jak na ostatniej sesji.
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,
4) wykaz wy³¹czeñ, o których mowa w § 114 Statutu,
5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
Posiedzenia Komisji
§ 135
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenie Komisji,
które nie s¹ objête planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji,
a tak¿e na pisemny wniosek nie mniej ni¿ dwóch cz³onków Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenia Komisji:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ jawne, o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej, z wy³¹czeniem jawnoci tej czêci posiedzeñ, na której rozpatrywane s¹ czynnoci kontrolne Komisji Rewizyjnej przed opracowaniem sprawozdania koñcowego z ich przebiegu.
6. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dzaæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 136
1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.
3. W przypadku równej liczby g³osów, rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji.

Postanowienia koñcowe
§ 137
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 138
1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz
osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia³ania Komisji.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków samorz¹dowych, Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na
posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do
zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 139
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ 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 przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i radnych  cz³onków innych komisji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych Komisji w celu zapewnienia
skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 140
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
CZÊÆ III
WÓJT GMINY
§ 141
1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji rady lub wyboru go przez radê gminy i up³ywa z dniem up³ywu kadencji rady gminy.
§ 142
1. Wójt przed objêciem obowi¹zków sk³ada wobec Rady
Gminy lubowanie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 143
1. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje swojego Zastêpcê.
2. Na pierwszej sesji po powo³aniu Zastêpcy Wójt przedstawia go Radzie Gminy i okrela zakres spraw, którymi bêdzie siê on zajmowaæ.
§ 144
Po up³ywie kadencji Wójt oraz jego Zastêpca pe³ni¹
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swoje funkcje do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
wybranego wójta i jego zastêpcy.
§ 145
Funkcji Wójta oraz Zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpców w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym cz³onkostwem w organach Gminy
Krokowa,
3) z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
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2. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta,
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta
osob¹.
§ 149

Wójt, Zastêpca Wójta nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

1. Wójt w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzeñ.
2. Zarz¹dzenie wójta podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej
sesji Rady, traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia go do zatwierdzenia na
najbli¿szej sesji Rady.
3. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
wójtom s¹siednich gmin i starocie powiatu, w którym
le¿y gmina, nastêpnego dnia po ich og³oszeniu.

§ 147

§ 150

1. Do zadañ Wójta nale¿y wykonywanie uchwa³ Rady i zadañ gminy okrelonych przepisami prawa a w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowywanie i wykonywanie bud¿etu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i reprezentuje
j¹ na zewn¹trz.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci Wójta nale¿y:
1) w zakresie ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców:
a) opracowanie planu operacyjnego przed powodzi¹,
b) og³oszenie i odwo³anie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
c) zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezporedniego zagro¿enia,
d) w przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej dzia³ania Wójta okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2) w zakresie zarz¹dzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez
Radê,
b) emitowanie papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
c) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
e) dysponowanie rezerwami bud¿etowymi,
f) blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹,
g) udzielanie pe³nomocnictw kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnych,
h) wyra¿anie zgody na zwiêkszenie wydatków nie
maj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
gminy lub zwiêkszaniu planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.

Wójt wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych z
organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 146

§ 148
1. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

§ 151
1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy, którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela regulamin organizacyjny nadany w drodze zarz¹dzenia przez Wójta.
CZÊÆ IV
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 152
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy
s¹ osoby zatrudniane na podstawie:
1) Wyboru  Wójt,
2) Powo³ania przez Wójta w drodze zarz¹dzenia  Zastêpca Wójta,
3) Powo³ania przez Radê Gminy na wniosek Wójta 
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, zastêpca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego,
4) Powo³ania przez Wójta  kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
5) Mianowania  mog¹ byæ kierownicy referatów Urzêdu Gminy oraz inni pracownicy, po przepracowaniu
5 lat w Urzêdzie Gminy
6) Umowa o pracê  pozostali pracownicy.
2. Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
Wójta w³aciwa jest Rada.
3. Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y, upowa¿niæ
Przewodnicz¹cego Rady  w ca³oci lub czêci  do
podejmowania czynnoci, o jakich mowa w ust. 2 z
zastrze¿eniem, ¿e uchwa³a ta nie mo¿e obejmowaæ prawa do ustalania przez Przewodnicz¹cego Rady wynagrodzenia Wójta.
CZÊÆ V
ZASADY I TRYB OG£ASZANIA
AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 153
Je¿eli przepisy nie stanowi¹ inaczej to, miejscowo przy-
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jêtym sposobem publikowania aktów prawa miejscowego, o jakich mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym s¹ tablice og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz so³ectwach, a tak¿e strona internetowa Gminy.
§ 154
Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, przez og³oszenie w drodze obwieszczeñ, o jakich
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy og³aszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozumie
siê tablice og³oszeñ urzêdu gminy i so³ectw, s³upy og³oszeniowe i inne miejsca publiczne.
CZÊÆ VI
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA
PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY,
KOMISJI I WÓJTA

§ 160
1. Zainteresowani mog¹ uzyskaæ odp³atnie kserokopie
dokumentów wykonane i uwierzytelnione przez uprawnionego pracownika Urzêdu Gminy na zasadach okrelonych w ustawach.
2. Wójt zarz¹dzeniem okreli odp³atnoæ za sporz¹dzenie
kserokopii oraz za przygotowanie dokumentów do udostêpnienia o jakim mowa w § 158.
CZÊÆ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 161
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego
uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Krokowa

§ 155
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 156
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnianiu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 157
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê w Biurze Rady,
w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu o
nieograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy, zgodnie z
zakresem dzia³ania okrelonym w regulaminie organizacyjnym Urzêdu i w godzinach przyjmowania interesantów.
3. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 Obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi oraz je fotografowaæ lub kopiowaæ.
4. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 3 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika tego Urzêdu.
§ 158
1. Dokumenty Rady Gminy i Wójta zawieraj¹ce fragmenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi za porednictwem Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
§ 159
Uprawnienia okrelone w § 154 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci na podstawie
ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 kodeksu postêpowania administracyjnego.

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.

Wykaz so³ectw Gminy Krokowa:
Bia³ogóra.
Brzyno.
Dêbki.
Goszczyno.
Jeldzino.
Karlikowo.
Karwieñskie B³ota I.
Karwieñskie B³ota II.
K³anino.
Krokowa.
Lisewo.
Lubkowo.
Lubocino.
Minkowice.
Odargowo.
Parszczyce.
Po³chówko.
Prusewo.
S³awoszyno.
S³uchowo.
Sobieñczyce.
Sulicice.
wiecino.
Ty³owo.
Wierzchucino.
¯arnowiec.

1723
UCHWA£A Nr VI/67/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na
pomoc, przyznawan¹ w ramach zadañ w³asnych gminy, w formie zasi³ków celowych na do¿ywianie dzieci
i m³odzie¿y w 2003 r.
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) oraz art. 16 i art. 34 ustawy z dnia 29 listopada 1991 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.: Dz. U. z 1998 r.,
Nr 64, poz. 414 z pón. zm.), w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w spra-
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wie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy
w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 13,
poz. 133) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§7

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Gminy i wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1
1. Pomoc w formie do¿ywiania (w postaci gor¹cych posi³ków  w sto³ówkach z odpowiednim zapleczem kuchennym  lub suchego prowiantu wraz z ciep³ym napojem) przeznaczona jest dla dzieci i m³odzie¿y szkó³
podstawowych (w tym oddzia³ów zerowych) i gimnazjalnych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z pomocy
tej korzystaæ mog¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych oraz dzieci z oddzia³ów przedszkolnych.
§2
1. Pomoc, o której mowa w § 1, przyznawana jest w zale¿noci od sytuacji dochodowej rodziców lub opiekunów.
2. Je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200%
kryterium dochodowego okrelonego godnie z art. 4
ustawy o pomocy spo³ecznej, to uczeñ korzysta z do¿ywiania nieodp³atnie.
3. W przypadkach, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium, o którym mowa w ust. 2, istnieje mo¿liwoæ przyznania pomocy pod warunkiem
zwrotu przez rodzinê  czêci lub ca³oci  poniesionych wydatków. Wysokoæ odp³atnoci, sposób i terminy jej uiszczania ka¿dorazowo okrelane bêd¹ w
decyzji administracyjnej.
4. W wyj¹tkowych sytuacjach (szczególnie trudne warunki
socjalno-bytowe i materialne w rodzinie ucznia, a dochód przekracza 200% kryterium  o którym mowa w
ust. 2), zw³aszcza je¿eli ¿¹darue zmotu wydatków za
udzielone wiadczenie stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby
skutki udzielonej pomocy, gmina na zasadzie art. 41
ustawy o pomocy spo³ecznej, mo¿e odst¹piæ  w czêci b¹d w ca³oci od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie do¿ywiania.
§3
Przyznanie pomocy w formie do¿ywiania mo¿e nast¹piæ na podstawie wniosku zg³oszonego do Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej przez rodziców ucznia, jego
opiekuna prawnego, rodziców zastêpczych, a tak¿e dyrektora szko³y, wychowawcê klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych, zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w ustawie o pomocy spo³ecznej.
§4
rodki na realizacjê zadania, o którym mowa w § 1,
pochodziæ bêd¹ z bud¿etu gminy Chojnice i z bud¿etu
pañstwa w formie dotacji celowej, a tak¿e z innych róde³.
§5
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/434/2002 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zasad
zwrotu wydatków poniesionych na pomoc, przyznawan¹ w ramach zadañ w³asnych gminy, w formie zasi³ków
celowych na do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1724
UCHWA£A Nr VI/65/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela
(Dz. U. 1 997 r. Nr 56, poz. 357, 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239
i Nr 22, poz. 291), zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela,
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagradzania zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków
pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku za
warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych
do dodatku za wys³ugê lat Dz. U. Nr 39, poz. 455 oraz ze
zmian¹ z 21 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 34, poz. 286, zwanym dalej rozporz¹dzeniem Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. rednie wynagrodzenie nauczyciela oblicza siæ na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w gminie Chojnice w wymiarze co najmniej ½ etatu. Liczbæ nauczycieli przyjætych do obliczeñ stanowi suma iloci nauczycieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze oraz ½ iloci
nauczycieli zatrudnionych na pó³ etatu.
2. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poni¿ej ½ etatu oblicza siê proporcjonalnie do godzin ich pracy, wed³ug w³aciwego zaszeregowania.
§2
Tabelê zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli, a tak¿e zasady
ustalania wysokoci wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, okrela Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r.
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§3
Wysokoæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom:
1) dodatku za wys³ugê lat,
2) dodatku za uci¹¿liwoæ pracy
3) dodatkowego wynagrodzenia za pracê w porze nocnej,
4) nagród jubileuszowych,
5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
6) zasi³ku na zagospodarowanie
7) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy
8) odpraw z tytu³u przejcia na emeryturê lub rentê
9) dodatku wiejskiego
okrelaj¹ odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy rozporz¹dzenia.
§4
Wysokoæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych
reguluj¹ Rozporz¹dzenia MEN z dnia 18.02.2000 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U. Nr 12 poz. 141).
§5
Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
godziny doranych zastêpstw, warunki wyp³acania nagród
oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu okrelonym
w za³¹czonym do uchwa³y regulaminie.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§7
Trac¹ moc uchwa³y Nr XV/238/2000 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 11 sierpnia 2000 r.; uchwa³a Nr XXIII/
380/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. oraz uchwa³a Nr XXIX/
477/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
Regulamin w sprawie:
1) dodatku funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy,
2) sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, oraz za godziny doranych zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania nagród,
4) wysokoæ i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego.
§1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:

1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹,
gimnazjum, internat, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Chojnice.
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela.
W przypadku pedagogów szkolnych tygodniowa liczba godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych  26.
7) przyjmuje siê zasadê etatów proporcjonalnych do obowi¹zkowego wymiaru godzin.
I. Dodatek funkcyjny:
§2
Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym
powierzono stanowiska i funkcje okrelone w statutach
szkó³ dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§3
W przypadku powierzenia obowi¹zków w zastêpstwie
dodatek przys³uguje od pierwszego dnia po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków.
§4
Powstanie prawa do dodatku:
 prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego
dnia.
 nauczyciel, któremu powierzono stanowisko, za które
przys³uguje dodatek na czas okrelony traci prawo do
dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania  z koñcem miesi¹ca, w
którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
 dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów
obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek,
a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o
od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
§5
W przypadku zastêpowania dyrektora przez nauczyciela, któremu nie udzielono zni¿ki godzin, przys³uguje mu
50% wysokoci dodatku przyznanego dyrektorowi tej
szko³y.
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§6

§ 15

Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi tej szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
3 miesi¹cach zastêpstwa.

Wymiar zni¿ki godzin zale¿y od liczby oddzia³ów funkcjonuj¹cych w placówce.

§7
Dodatek funkcyjny ustala dla dyrektorów szkó³ i doradców metodycznych organ prowadz¹cy, dla pozosta³ych nauczycieli, którym przys³uguje dodatek  dyrektor
szko³y.
§8
Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych przys³uguje dodatek wy¿szy  dotyczy dyrektora i zastêpcy (nie dotyczy pozosta³ych funkcji).
§9
Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora zale¿y
od:
 liczby oddzia³ów, liczby dzieci, od stopnia organizacji szko³y (zespó³ szkó³, internat, baza hotelowa, na
stanie autobus)
§ 10
W roku szkolnym 2003/2004 kwota przypadaj¹ca na:
 oddzia³  15 z³,
 liczba dzieci do 150  500 z³,
od 151  175  525 z³,
od 176  200  550 z³,
od 201  225  575 z³,
od 226  250  600 z³,
od 251  300  625 z³,
powy¿ej 300  650 z³,
 zespó³ szkó³  200 z³,
 internat  200 z³,
 baza hotelowa  100 z³,
 autobus  100 z³.
§ 11
Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora ustala siê w wysokoci 50% dodatku dyrektora danej szko³y.
§ 12
Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
 sprawowania funkcji kierownika filii i wynosi  208 z³,
 sprawowania funkcji opiekuna sta¿u i wynosi  35,36
z³,
 powierzenie funkcji wychowawcy klasy, wychowawcy grupy w internacie i wynosi 36,40 z³,
 sprawowanie funkcji doradcy metodycznego i wynosi  20% uposa¿enia zasadniczego.
§ 13
Wysokoæ dodatku funkcyjnego w latach nastêpnych
wzrasta o wskanik wzrostu p³ac przyjêty przez Radê
Gminy i obowi¹zuje w nowym roku szkolnym.
§ 14
Wymiar godzin kierowniczych w szko³ach dotyczy dyrektora szko³y, wicedyrektora szko³y, kierownika filii.

§ 16
Zni¿ka obowi¹zuje w okresie pe³nienia funkcji.
§ 17
Przyjmuje siê nastêpuj¹cy wymiar godzin
A. Dyrektor:
5 oddzia³ów  11 godzin,
6 oddzia³ów  10 godzin,
7 oddzia³ów  9 godzin,
8 oddzia³ów  8 godzin,
9 oddzia³ów  7 godzin,
10 oddzia³ów  6 godzin,
11 oddzia³ów  5 godzin,
12 oddzia³ów  4 godziny,
13 oddzia³ów i wiêcej  3 godziny.
B. Wicedyrektor  7 godzin wiêcej od dyrektora szko³y
C. Kierownik punktu filialnego:
do 4 oddzia³ów  14 godzin,
5 oddzia³ów  13 godzin.
D. Doradca metodyczny  12 godzin.
II. Dodatek motywacyjny
§ 18
Regulamin dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szko³ach podstawowych, oddzia³ach przedszkolnych, gimnazjach i internacie na terenie gminy Chojnice
i ma zastosowanie do nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych proporcjonalnie do aktualnego wymiaru zatrudnienia.
§ 19
Wysokoæ otrzymywanego dodatku motywacyjnego
zale¿y od spe³nienia okrelonych warunków i kryteriów
zawartych w niniejszym regulaminie (dotyczy dyrektorów,
a nauczycieli regulamin wewn¹trzszkolny opracowany w
danej placówce w oparciu o kryteria zawarte w paragrafie 30).
§ 20
Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 6
miesiêcy, tj. od 1 wrzenia i 1 marca ka¿dego roku.
§ 21
Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1) przepracowanie w szkole lub w szko³ach na terenie
gminy ca³ego poprzedniego roku szkolnego;
2) dodatek motywacyjny otrzymuje nauczyciel w nowym
miejscu pracy na podstawie opinii dyrektora z poprzedniej placówki;
3) dodatek motywacyjny przyznaje siê za efekty pracy
poprzedniego pó³rocza.
§ 22
Kwoty dodatku motywacyjnego zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych.
§ 23
Wysokoæ dodatku motywacyjnego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 50 z³. miesiêcznie.
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§ 24
Kwota na dodatek motywacyjny przydzielona jest na
placówkê i wynosi 10 z³. na etat nauczycielski.
§ 25
Wysokoæ dodatku motywacyjnego w latach nastêpnych wzrasta o wskanik wzrostu p³ac przyjêty przez Radê
Gminy i obowi¹zuje w nowym roku szkolnym.
§ 26
Kwota na dodatek motywacyjny dla dyrektorów wynosi 20% ich uposa¿enia zasadniczego.
§ 27
Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi
lub dyrektorowi szko³y, który w okresie podlegaj¹cym
ocenie:
 otrzyma³ pisemn¹ karê porz¹dkow¹ lub dyscyplinarn¹,
 przebywa³ na urlopie wychowawczym,
 przebywa³ na urlopie zdrowotnym lub bezp³atnym
oraz zwolnieniu lekarskim powy¿ej 15 dni (³¹cznie w
okresie ostatnich 6 miesiêcy),
 nie dotyczy wypadku w pracy,
§ 28
1. Podsumowanie wyników w pracy nauczycieli dokonuje dyrektor szko³y w stosunku do ka¿dego z kandydatów do tego dodatku indywidualnie,
2. Za punkt wyjcia przyjmuje siê zerow¹ stawkê dodatku motywacyjnego
3. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§ 29
Wysokoæ przyznanego dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli opiniuj¹ zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce na terenie szkó³, a dyrektorów szkó³ pozazak³adowe struktury
zwi¹zków zawodowych. W przypadkach spornych istnieje
mo¿liwoæ odwo³ania siê nauczycieli i dyrektorów szkó³
do Wójta Gminy Chojnice.
§ 30
Szczegó³y regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego w poszczególnych placówkach opracuj¹ Rady
Pedagogiczne uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce kryteria:
1) szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno  wychowawczej:
a) przezwyciê¿anie niepowodzeñ szkolnych,
b) dzia³anie na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych
2) zawody sportowe, konkursy, imprezy
3) doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami szko³y,
4) praca w Radzie Pedagogicznej,
5) warsztat pracy,
6) dokumentacja  dziennik, arkusze ocen itp.
7) dyscyplina pracy,
8) wycieczki,
9) praca na rzecz rodowiska,
10) ró¿ne (np. 100% frekwencja, zajêcia dodatkowe, wa¿ne zadania w danym semestrze, efektywna wspó³praca z rodzicami i inne).
§ 31
Dodatek motywacyjny wyp³acany jest w ramach rocz-

nych planów finansowych szkó³ ze rodków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe, przy czym mo¿e osi¹gn¹æ wysokoæ od 0  10% uposa¿enia zasadniczego dla
nauczycieli, a dyrektorów od 0  50%.
§ 32
I. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³ przyznawany jest przez Wójta Gminy Chojnice, po zasiêgniêciu opinii organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny
i zwi¹zków zawodowych.
II. Kryteria kwalifikacji dla dyrektorów szkó³ do ustalenia
wysokoci dodatku motywacyjnego, a w szczególnoci:
1) sposób wywi¹zywania siê z obowi¹zków, które nak³ada na dyrektora art. 39 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty,
2) znajomoæ prawa owiatowego i aktualnej polityki
owiatowej, stopieñ samodzielnoci w interpretacji
i stosowaniu tych przepisów.
3) sprawnoæ w kierowaniu procesem dydaktycznym,
wychowawczym, dba³oæ o poziom pracy:
 wdra¿anie innowacji pedagogicznych,
 zajêcia pozalekcyjne,
 ró¿norodnoæ form opiekuñczych,
 inspirowanie do aktywnoci cz³onków rady pedagogicznej,
 sprawnoæ w rozwi¹zywaniu konfliktów,
4) umiejêtnoæ wspó³dzia³ania z rodzicami, zwi¹zkami
zawodowymi, rodowiskiem lokalnym i innymi cia³ami spo³ecznymi oraz pozyskiwanie innych sprzymierzeñców dla kierowanej przez dyrektora placówki,
5) umiejêtnoæ udzielania indywidualnej pomocy nauczycielom w ramach poradnictwa zawodowego
oraz inspirowanie ich do podnoszenia w³asnych
kwalifikacji (uzyskiwanie przez nauczycieli stopni
awansu zawodowego),
6) podejmowanie ró¿nych form doskonalenia zawodowego,
7) dba³oæ o bie¿¹ce uzupe³nianie wiedzy zawodowej
i ogólnej, niezbêdnej do wykonywania zadañ zawodowych.
III. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doranych zastêpstw.
§ 33
1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wy³¹cznie koniecznoci¹ realizacji programu nauczania w
szko³ach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuñczo  wychowawczych, nauczyciel mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których
liczba nie mo¿e przekroczyæ tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ. Przydzielanie nauczycielowi
wiêkszej liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e wyst¹piæ wy³¹cznie za jego zgod¹, jednak w wymiarze nie
przekraczaj¹cym ½ tygodniowego obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ.
2. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, nie mo¿e mieæ przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyj¹tkiem godzin doranych zastêpstw.
3. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzie-
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lon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzglêdnieniem dodatków za warunki pracy.
§ 34
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê, dziel¹c przyznan¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku)przez miesiêczn¹
liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê
mno¿¹c obowi¹zkowy tygodniowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem go pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godz. pomija siê, a co
najmniej 0,5 godz. liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w
zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy;
3) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ; traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub w
dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w
których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku
tygodnia  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w Karcie Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru/lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy/za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 35
1. Wynagrodzenie za 1 godzinê doranego zastêpstwa
ustala siê w sposób okrelony w § 34 ust. 1, o ile w
czasie realizacji tego zastêpstwa realizowane by³y zajêcia zgodne z planem i programem nauczania danej
klasy.
2. Wynagrodzenie za 1 godzinê doranego zastêpstwa
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realizowanego przez nauczyciela niezgodnie z planem
i programem nauczania danej klasy, wynosi 5 z³.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
IV. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 36
W bud¿ecie organu prowadz¹cego tworzy siê fundusz
nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno 
wychowawcze w wysokoci 1% planowanego rocznego
osobowego funduszu wynagrodzeñ, z tego:
1. 60% wysokoci funduszu nagród otrzymuj¹ bezporednio szko³y z przeznaczeniem na nagrody dyrektora.
Zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora
ustala dyrektor szko³y w uzgodnieniu z dzia³aj¹cymi
w szkole zwi¹zkami zawodowymi.
2. 40% wysokoci funduszu nagród pozostaje w dyspozycji organu prowadz¹cego z przeznaczeniem na
nagrody Wójta Gminy Chojnice  obowi¹zuje w roku
bud¿etowym 2003.
3. Od roku 2004
a) 1% odpisu od rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ nauczycieli otrzymuj¹ bezporednio
szko³y z przeznaczeniem na nagrody dyrektora.
b) Organ prowadz¹cy przeznaczy dodatkowe rodki na nagrody Wójta Gminy Chojnice dla pracowników owiaty.
§ 37
Nagrody dyrektora i wójta s¹ przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach mo¿na je przyznaæ w
innym czasie.
§ 38
Nagroda Wójta nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 1.600,-z³.
§ 39
1. Wnioski o Nagrodê Wójta dla nauczycieli sk³adaj¹ do
Gminnego Zespo³u Owiaty dyrektorzy szkó³ w terminie do 20 wrzenia. Podlegaj¹ one zaopiniowaniu przez
nastêpuj¹ce organy:
 radê pedagogiczn¹,
 przedstawicieli zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, dzia³aj¹cych na terenie placówki,
 radê rodziców lub radê szko³y.
Nadto wniosek powinien zawieraæ dane osobowe kandydata z uwzglêdnieniem sta¿u pracy, zajmowanego
stanowiska, stopnia awansu zawodowego oraz opisu
wa¿niejszych osi¹gniêæ z zestawieniem otrzymanych
dotychczas nagród, wyró¿nieñ i oceny pracy z ostatnich piêciu lat.
2. W stosunku do innych pracowników wnioski o Nagrodê Wójta sk³adaj¹ odpowiednio dyrektorzy szkó³ oraz
dyrektor GZO i Wójt Gminy Chojnice.
§ 40
W odniesieniu do dyrektora placówki wniosek sporz¹dza i przedk³ada Wójtowi dyrektor Gminnego Zespo³u
Owiaty, w terminie do 20 wrzenia. Wniosek dla dyrek-
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tora powinien zawieraæ opiniê wizytatora rejonowego
i przedstawicieli ponadzak³adowych organizacji zwi¹zkowych.
§ 41
Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Chojnice.
V. Dodatek za warunki pracy
§ 42
Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach okrelonych w przepisach § 6 i § 7 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w
sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, w
ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do
dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39 poz. 455)
§ 43
Wysokoæ dodatku, o którym mowa w § 44 uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w § 42.
§ 44
1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem
warunków, o których mowa w § 43 ustala siê w wysokoci:
 za pracê w klasach ³¹czonych w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego,
 za prace w klasach, w których co najmniej jedno
dziecko jest z upoledzeniem umys³owym w stopniu lekkim lub okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej § 7 ust. 1 pkt 1, oraz zajêcia prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole specjalnej,
a zajêcia wychowawcze wed³ug odrêbnego programu wychowawczo  opiekuñczego w wysokoci 3%
wynagrodzenia zasadniczego, za ka¿de dziecko w
klasie.
§ 45
1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za rzeczywicie
przepracowane godziny i w wysokoci proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku
do etatowego pensum.
2. Wysokoæ stawki wynagrodzenia za godzinê ponadwymiarow¹, przepracowan¹ w warunkach trudnych, powiêksza siê odpowiednio.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
VI. Dodatki specjalistyczne
§ 46
1. Nauczyciele, którzy w dniu wejcia w ¿ycie ustawy

otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹ prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego w wysokoci i na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu wejcia w ¿ycie ustawy 
Karta Nauczyciela.
2. Nauczycielom przys³uguj¹ nastêpuj¹ce dodatki specjalistyczne:
 z tytu³u uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej,
 z tytu³u posiadania kwalifikacji trenerskich.
3. Wysokoæ dodatków specjalistycznych, o których
mowa w pkt IV, ust. 2 wynosz¹:
30 z³. miesiêcznie za pierwszy stopieñ specjalizacji zawodowej, lub kwalifikacje trenerskie II klasy, 47 z³. miesiêcznie za drugi stopieñ specjalizacji zawodowej lub
kwalifikacje trenerskie I klasy, 66 z³. miesiêcznie za trzeci
stopieñ specjalizacji zawodowej, lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej wed³ug § 1 rozporz¹dzenia MEN z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U.
Nr 12, poz. 141).
VII. Dodatek mieszkaniowy
§ 47
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin przys³uguje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w zale¿noci od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela wynosi miesiêcznie:
 dla nauczyciela samotnego 10 z³.
 dla nauczyciela posiadaj¹cego rodzinê 15 z³.
3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczycieli.
Nauczycielowi przyznaje dodatek dyrektor szko³y, a dyrektorowi Wójt Gminy.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
 niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
 niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
 odbywania s³u¿by wojskowej nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który zawarta by³a umowa o pracê,
 korzystania z urlopu wychowawczego.
6. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.
VIII. Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Regulamin w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
uchwala Rada Gminy w Chojnicach po uzgodnieniu ze
zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w owiacie.
2. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia przez
Radê Gminy z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 wrzenia 2003 r.
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1725
UCHWA£A Nr X/75/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie zwiêkszenia na terenie Gminy Wejherowo
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonego do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231, Dz. Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwiêksza siê na terenie Gminy Wejherowo o 5 (piêæ)
liczbê punktów sprzeda¿y napojów zwieraj¹cych powy¿ej 4,5°,% alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

1726
UCHWA£A Nr VIII/79/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i us³ug w rejonie ulic: Kiliñskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku (obejmuj¹cych w obrêbie Czersk dzia³ki
nr 1810/37, 1810/38, 1810/41, 1810/42 i czêci dzia³ek
nr 1810/36, 1810/45 i 1810/48).
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 art. 26 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ug w rejonie ulic: Kiliñskiego, Tucholskiej i 21
Lutego w Czersku, o którym mowa w § 5, (obejmuj¹ce
w obrêbie Czersk dzia³ki nr 1810/37, 1810/38, 1810/41,
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1810/42 i czêci dzia³ek nr 1810/36, 1810/45 i 1810/48) w
zakresie okrelonym na rysunku zmian planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, oraz w § 3 i § 4
niniejszej uchwa³y.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmian
planu, o których mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granica zmiany planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy;
5) dopuszczalna lokalizacja wjazdu na dzia³kê;
6) wymiary obowi¹zuj¹ce;
7) identyfikacyjne symbole terenów.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmian
planu, o których mowa w § 1, s¹ ustaleniami nieobowi¹zuj¹cymi:
1) linie podzia³u na dzia³ki budowlane  zalecane;
2) zalecane rzêdne terenu.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z
prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan
zmieniony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno:
symbolu literowego  bêd¹cego ³¹cznikiem z ustaleniami zmienianego planu, o którym mowa w § 1
niniejszej uchwa³y, a nastêpnie numeru terenu i symbolu literowego wiod¹cej funkcji terenu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez
to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê,
której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
5) rysunku zmiany planu  rozumie siê przez to rysunek (na podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej) w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§3
Na wszystkich terenach objêtych zmian¹ planu, o której mowa w § 1:
1) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia, ze
wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie ochronnej
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO
Nr 121;
2) wymaga siê odprowadzenia cieków deszczowych
z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskownik i separator dla
substancji ropopochodnych.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§4
1. Na terenie oznaczonym na rysunku zmian planu sym-
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bolem B 50/04.1 KDx ustala siê przeznaczenie pod czêæ
ulicy dojazdowej publicznej o zmiennej szerokoci (wed³ug rysunku zmian planu).
Na terenie oznaczonym na rysunku zmian planu symbolem B 50/05.1 KD/ITx ustala siê przeznaczenie pod
czêæ ulicy dojazdowej publicznej z adaptowanymi
i projektowanymi sieciami infrastruktury technicznej o
zmiennej szerokoci z miejscowym przewê¿eniem na
odcinku d³ugoci 36,0 m do 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Na terenie oznaczonym na rysunku zmian planu symbolem B 50/07 KXD/ITx ustala siê przeznaczenie pod
publiczny ci¹g pieszo  jezdny, jednoprzestrzenny, z
adaptowanymi i projektowanymi sieciami infrastruktury technicznej o szerokoci 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Na terenach oznaczonych na rysunku zmian planu symbolami B 50/13 MN/U i B 50/14 MN/U ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem wbudowanych funkcji us³ugowych, w tym handlu, na nastêpuj¹cych zasadach zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane wed³ug
linii na rysunku zmiany planu, lub inny z zachowaniem mo¿liwoci zabudowy ka¿dej z wydzielanych
dzia³ek w granicach wyznaczonych linii nieprzekraczalnych dla zabudowy o minimalnym rzucie w
kszta³cie kwadratu o boku 8,4 m;
2) dopuszczenie wbudowanych funkcji us³ugowo-handlowych, z ograniczeniem ich profilu wy³¹cznie do
takich, których rodzaj zainwestowania nie bêdzie
zaliczony do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych
dotycz¹cych ochrony rodowiska;
3) zabudowa dzia³ek budowlanych budynkami w zabudowie szeregowej i bliniaczej z uwzglêdnieniem
wymogów:
a) opracowania projektu budowlanego obejmuj¹cego powi¹zania z istniej¹c¹ lub projektowan¹ zabudow¹ na s¹siedniej dzia³ce, wynikaj¹ce z zasady zabudowy szeregowej,
b) kalenice równoleg³e lub prostopad³e do linii wewnêtrznego podzia³u na dzia³ki budowlane,
c) dopuszcza siê zarówno budowê niezale¿nych fundamentów, cian szczytowych (bez przekraczania
granic dzia³ki), jak i budowê zespo³ów budynków
ze wspólnymi cianami szczytowymi;
4) dopuszczalne lokalizacje wjazdów na dzia³ki wed³ug
rysunku planu;
5) wymogi jak w § 3 ust. 11, pkt 2 ÷ 9 planu, o którym
mowa w § 5
5. Na terenie oznaczonym na rysunku zmian planu
symbolem B 50/16 MN ustala siê przeznaczenie pod
zabudowê mieszkaniow¹ na zasadach zabudowy i zagospodarowania jak w ust. 4 pkt 1, 3, 4 i 5.
Na terenie oznaczonym na rysunku zmian planu symbolem B 50/26.1 KS ustala siê przeznaczenie pod zabudowê gara¿ow¹ lub/i parkingi dla pojazdów samochodowych na nastêpuj¹cych zasadach zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane pod poszczególne sekcje gara¿owe pod warunkiem wydzielenia wspólnego dojazdu do wszystkich dzia³ek budowlanych o minimalnej szerokoci 6,0 m (przy

uwzglêdnieniu zakazu, o którym mowa w pkt 2) z
zachowaniem mo¿liwoci zabudowy rodkowego
ci¹gu gara¿y w uk³adzie dwupoziomowym, i ka¿dego gara¿u o rzucie w kszta³cie prostok¹ta o wymiarach 3,0 m x 6,0 m;
2) zakaz budowy rozwieranych bram gara¿owych, dopuszcza siê wy³¹cznie uchylne lub tamowe;
3) zakaz wprowadzania funkcji innych ni¿ gara¿owa lub
parkowanie pojazdów samochodowych;
4) dopuszczalna lokalizacja wjazdów w miejscach wskazanych na rysunku planu;
5) zabudowa dzia³ek budowlanych budynkami gara¿owymi w zabudowie szeregowej z uwzglêdnieniem
wymogów:
a) opracowania projektu budowlanego obejmuj¹cego powi¹zania z istniej¹c¹ lub projektowan¹ zabudow¹ na s¹siedniej dzia³ce, wynikaj¹ce z zasady zabudowy szeregowej,
b) kalenice prostopad³e do linii wewnêtrznego podzia³u na dzia³ki budowlane  sekcje gara¿owe,
c) dopuszcza siê zarówno budowê niezale¿nych fundamentów, cian szczytowych (bez przekraczania
granic dzia³ki), jak i budowê zespo³ów budynków
ze wspólnymi cianami szczytowymi, z wy³¹czeniem zespo³u rodkowego  dwukondygnacyjnego przy realizacji którego wymagana jest jednoczesna realizacja ca³ego zespo³u gara¿y,
d) zabudowa powinna siê mieciæ w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku zmiany planu z tolerancj¹ na +/- 1,0 m,
e) spadki dachów jednorodne w granicach 20 do
30%,
f) maksymalna wysokoæ jednej kondygnacji budynków 4,0 m n.p.t.;
6) wymogi jak w § 3 ust. 11, pkt 2 lit. e, pkt 4, 6 i 9
planu, o którym mowa w § 5;
7) zalecane projektowane rzêdne wysokociowe terenu dojazdów wed³ug rysunku planu;
8) dopuszcza siê przy³¹czenie wodne z wodoci¹gu miejskiego z odcinaj¹cym zaworem zimowym;
9) nie przewiduje siê ogrzewania gara¿y.
7. Na terenie oznaczonym na rysunku zmian planu symbolem B 50/26.2 IT/ZIx ustala siê przeznaczenie pod
urz¹dzenia infrastruktury technicznej i zieleñ zorganizowan¹ o funkcji izolacyjnej na nastêpuj¹cych zasadach
zabudowy i zagospodarowania:
1) wymóg zagospodarowania terenu zwartym kompleksem zieleni liciastej  drzewiastej i krzewiastej
nie koliduj¹cej z istniej¹cymi i planowanymi urz¹dzeniami infrastruktury technicznej;
2) zakaz zabudowy z dopuszczeniem przeprowadzenia
ci¹gów pieszych i lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowej.
Rozdzia³ 3
Skutki prawne
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 0%.
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Dzia³ II
Przepisy koñcowe

Dziennik Urzêdowy
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Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Rozdzia³ 4
Przepisy uchylaj¹ce
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ug
w rejonie ulic: Kiliñskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku uchwalony uchwa³¹ Nr VI/40/98 Rady Miejskiej
Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 102, poz. 976 z dnia 15 wrzenia 1999 r.], z
dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, wy³¹cznie w
zakresie ustaleñ dotycz¹cych terenów, o których mowa
w § 1, a oznaczonych na rysunku zmian planu, o którym
mowa w § 1, symbolami: B 50/07KDx, B 50/13 MN/U, B
50/14 MN/U oraz czêci terenów B 50/04 KDx, B 50/05
KDx, B 50/15 MN, B 50/16 MN, B 50/26 ZI/EEx, wraz z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a (w zakresie dotycz¹cym czêci terenu B 50/04 KDx wed³ug rysunku zmian
planu), b (w zakresie dotycz¹cym czêci terenu B 50/05
KDx wed³ug rysunku zmian planu) i c (w zakresie dotycz¹cym terenu B 50/07 KDx), ust. 4 (w ca³oci), 5 (w zakresie dotycz¹cym terenu B 50/16 MN), 10 (w zakresie
dotycz¹cym czêci terenu B 50/26 ZI/EEx wed³ug rysunku zmian planu).
Rozdzia³ 5
Przepisy dostosowuj¹ce  zmiany porz¹dkowe
w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach
§7
1. Na rysunku planu, o którym mowa w § 6, wprowadza
siê zmiany w formie przedstawionej na za³¹czniku nr 2
do niniejszej uchwa³y, wraz z objanieniem zapisu w
odnoniku Zm.7/03.
2. W tekcie planu, o którym mowa w § 6, wprowadziæ
zmiany polegaj¹ce na:
1) skreleniu wyrazu B 50/07KDx w § 3 ust. 2 lit. c;
2) skreleniu ust. 4 (w ca³oci) w § 3;
3) skreleniu wyrazu B 50/16MN w § 3 ust. 5;
4) dopisaniu przy symbolach terenów, o których mowa
w § 5, odnonika zm.7/03;
5) do tekstu planu dopisaæ odnonik \zm.7/03 przy symbolach B50/13MN/U, B50/14MN/U, B50/16MN z wyjanieniem: zm.7/03  ze zm. uchwalonymi uchwa³¹ Nr . Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i us³ug w rejonie ulic: Kiliñskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku (obejmuj¹cych w obrêbie Czersk
dzia³ki nr 1810/37, 1810/38, 1810/41, 1810/42 i czêci dzia³ek nr 1810/36, 1810/45 i 1810/48) og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Pom. [tu podaæ: numer, pozycjê
i datê og³oszenia dziennika]<<.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 6
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

1727
UCHWA£A Nr VIII/80/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów w gminie Czersk obejmuj¹cych
tereny we wsiach £¹g (w obrêbie £¹g dz. nr 72/1, 75 i 76/4,
i czêci dz. nr 74 i 76/3,), £¹g Szyszkowiec (w obrêbie
£ag Lipki dz. nr 47/10÷20), Gutowiec (w obrêbie Krzy¿
dz. nr 326/2÷6), Rytel (w obrêbie Rytel dz. nr 353/12,
514/2, 760/2, 761/2, 765/2), Zawada (w obrêbie Wieck
dz. nr 181/1) i Z³e Miêso (w obrêbie £¹g Lipki dz. nr 125/8).
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 art. 26 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 Miejska
uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi £¹g, gmina
Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie £¹g czêæ dzia³ki nr 72/1)
w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale w § 2, 3, 4 i 5 ust. 1;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu budownictwa gastronomiczno  us³ugowo 
handlowo  mieszkaniowego we wsi £¹g, gmina Czersk
(obejmuj¹cy w obrêbie £¹g dzia³ki nr 75 i 74/4 i czêci
dzia³ek nr 74 i 76/3) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3, 4 i 5 ust. 2;
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi £¹g-Szyszkowiec, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie £¹g Lipki
dzia³ki nr 47/10÷20) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3, 4 i 6;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Gutowiec,
gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Krzy¿ dzia³ki nr
326/2, 326/3, 326/4, 326/5 i 326/6) w postaci rysunku
planu na za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y, oraz
ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3, 4 i 7;
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
us³ug we wsi Rytel, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Rytel dzia³ki nr 760/2, 761/2 i 765/2) w postaci
rysunku planu na za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa-
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³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2,
3 i 8 ust. 1;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy rzemielniczo  mieszkaniowej we
wsi Rytel, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Rytel
dzia³kê nr 353/12) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 5 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych
w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 8 ust. 2;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Rytel, gmina
Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Rytel dzia³kê nr 514/2)
w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 6 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale w § 2, 3 i 8 ust. 3;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Zawada, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Wieck
dzia³kê nr 181/1) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 7 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych
w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 9;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Z³e Miêso, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie £¹g
Lipki czêæ dzia³ki nr 125/8) w postaci rysunku planu
na za³¹czniku nr 8 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ
zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 10.
§2

1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granica planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy kubaturowej;
5) tereny których granice s¹ liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy kubaturowej;
6) teren w liniach nieprzekraczalnych dla zabudowy
kubaturowej rzemielniczej;
7) adaptowana zabudowa;
8) istniej¹ca zabudowa do rozbudowy, przebudowy;
9) obowi¹zuj¹ce linie nowej zabudowy;
10) teren, na którym dopuszcza siê lokalizowanie kominów dymowych i spalinowych;
11) obowi¹zuj¹ce wymiary;
12) strefy ochronne linii elektroenergetycznych redniego napiêcia (obowi¹zuj¹ do czasu ich przebudowy na linie kablowe lub przeniesienia poza teren dopuszczony do zabudowy; na rysunku okrelono ich szerokoæ 5 m od osi s³upów);
13) dopuszczalna orientacyjna linia podzia³u na dzia³ki
budowlane  dopuszczalne równoleg³e przesuniêcie, pod warunkiem zachowania minimalnych obowi¹zuj¹cych odleg³oci od zabudowy istniej¹cej
i projektowanej;
14) symbole terenów.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ zalecanymi, nieobowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) linie podzia³u na dzia³ki budowlane  zalecane;
2) przyk³adowe lokalizacje zabudowy.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan uchwalony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu
i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno: symbolu literowego i numeru terenu oraz symbolu literowego wiod¹cych funkcji terenu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez to
wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê, której
nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
5) intensywnoci zabudowy  rozumie siê przez to stosunek powierzchni ca³kowitych wszystkich kondygnacji
nadziemnych do powierzchni dzia³ki budowlanej lub
terenu, którego dotyczy;
6) rysunku planu  rozumie siê przez to rysunek na podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej, w skali 1:
1000 lub 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy obowi¹zuj¹ce na wszystkich terenach
§3
Na wszystkich terenach objêtych planami, o których
mowa w § 1, ust. 1 obowi¹zuje:
1) obowi¹zek zachowania mo¿liwoci dostosowania
owietlenia zewnêtrznego terenu do potrzeb obrony cywilnej;
2) zakaz wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ do
gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia do stopnia okrelonego w przepisach szczególnych;
3) wymóg zasilania w wodê z wodoci¹gu komunalnego;
4) dopuszcza siê zasilanie dzia³ek budowlanych w gaz
z istniej¹cej sieci gazowej po jej rozbudowie;
5) wymóg dostosowania fundamentowania i izolacji do
warunków gruntowo  wodnych po ich zbadaniu;
6) obowi¹zek inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego,
miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych,
przy opracowaniu projektów budowlanych nowych
budynków i innych obiektów budowlanych oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci, równie¿ poprzez ich prze³o¿enie po uzgodnieniu z odpowiednim gestorem;
7) wymagane umo¿liwienie przeprowadzenia przez tereny dzia³ek budowlanych, poza granicami terenu,
którego granice s¹ liniami nieprzekraczalnymi dla
zabudowy, sieci i przy³¹czy infrastruktury technicznej, o ile nie ma mo¿liwoci ich przeprowadzenia
przez tereny ogólnodostêpne.
Rozdzia³ 3
Przepisy powtarzalne  obowi¹zuj¹ce na terenach
wskazanych w rozdziale 4 (w odnonikach)
§4
Przepisy powtarzalne wed³ug odnoników w rozdziale
4 (wed³ug odnoników):
1) wymaga siê zachowania wysokoci zabudowy do
11,0 m;
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2) wymaga siê zachowania wskanika intensywnoci zabudowy nie wiêkszego od 0,3;
3) wymaga siê przy³¹czenia wewnêtrznej kanalizacji sanitarnej z dzia³ek budowlanych do komunalnej kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu w odleg³oci nie
wiêkszej ni¿ 50 m, w ci¹gu jednego roku po uzyskaniu, od w³adz samorz¹dowych, warunków pod³¹czenia, z dopuszczeniem tymczasowego gromadzenia
cieków w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach
przeznaczonych na cieki (przystosowanych do przebudowy na studzienkê rewizyjn¹ do przy³¹cza) a nastêpnie wywozu do oczyszczalni komunalnej, z ograniczeniem pojemnoci zbiornika na cieki na jednej
dzia³ce budowlanej do 5m3;
4) wymaga siê przy³¹czenia wewnêtrznej kanalizacji sanitarnej z dzia³ek budowlanych do komunalnej kanalizacji sanitarnej;
5) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia do stopnia
okrelonego w przepisach szczególnych;
6) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych we wszystkich budynkach na dzia³ce budowlanej;
7) wymaga siê spadków po³aci dachów zabudowy
mieszkaniowej od 50 do 100%;
8) dopuszcza siê pokrycie dachem o spadkach od 26%
do 50% zabudowy gospodarczej;
9) wymaga siê zaopatrzenia ka¿dej dzia³ki budowlanej
w podstawowy sprzêt przeznaczony do gaszenia po¿arów w zarodku;
10) wymaga siê uwzglednienia wymogów wynikaj¹cych
z po³o¿enia terenu w obszarze strefy ochronnej poredniej zewnêtrznej ujêcia wody Czy¿kówko.
Rozdzia³ 4
Przepisy szczegó³owe
§5
1. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi £¹g, gmina Czersk (obejmuj¹cym w obrêbie £¹g czêæ dzia³ki nr 72/1) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y  ustala siê na
terenie oznaczonym symbolem O61/1MN przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach zabudowy i zagospodarowania:
1) wymaga siê zabudowy do dwóch pe³nych kondygnacji z dopuszczeniem dodatkowo poddasza u¿ytkowego na powierzchni do 65% powierzchni zabudowy;
2) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych;
3) wymaga siê pozostawienia w stanie biologicznie
czynnym co najmniej 50% powierzchni terenu;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê
z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji Hydrofornia;
5) wymaga siê wkomponowania w projektowane zagospodarowanie terenu przebiegaj¹cej przez teren
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napowietrznej linii redniego napiêcia  adaptacja,
z dopuszczeniem jej skablowania lub przeniesienia
poza teren koliduj¹cy z projektowanym zagospodarowaniem na warunkach gestora sieci;
6) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1÷3, 5÷9.
2. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa gastronomiczno  us³ugowo  handlowo  mieszkaniowego
we wsi £¹g, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie £¹g
dzia³ki nr 75 i 74/4 i czêci dzia³ek nr 74 i 76/3) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y  na terenie oznaczonym symbolem O19/1UG/
UT ustala siê:
1) przeznaczenie pod funkcje gastronomiczno-us³ugowo-handlowo-mieszkalne o uci¹¿liwoci nie przekraczaj¹cej granic terenu, z ograniczeniami wed³ug pkt
2, 3, 4;
2) zakazuje siê wprowadzania funkcji hotelowych umo¿liwiaj¹cych pobyt powy¿ej 99 osób, oraz gastronomicznych powy¿ej 99 miejsc konsumenckich;
3) wymaga siê ograniczenia iloci projektowanych
miejsc hotelowy i gastronomicznych od spe³nienia
warunku wykonania w obrêbie terenu miejsc parkingowych lub gara¿owych w iloci co najmniej 1
miejsce parkingowe na 3 miejsca hotelowe lub na 3
miejsca konsumenckie w czêci gastronomicznej;
4) dopuszcza siê zwiêkszenie parametrów okrelonych
w pkt 2, o ile wymagana, w takim przypadku zgodnie z przepisami szczególnymi z zakresu ochrony
rodowiska, ocena oddzia³ywania ca³ego przedsiêwziêcia na rodowisko uzyska odpowiednie uzgodnienia;
5) wymaga siê adaptacji trwa³ej budynku by³ego m³yna (obiekt pod ochron¹ Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków) z dopuszczeniem jego rozbudowy;
6) dopuszcza siê przebudowê pozosta³ej czêci zabudowy, poza budynkiem, o którym mowa w pkt 5;
7) wymaga siê aby nowa zabudowa stanowi³a z czêci¹ zabytkow¹ spójn¹ architektonicznie ca³oæ z
czytelnym pozostawieniem bry³y zabytku widocznej
od strony obu najazdów wzd³u¿ przyleg³ej ulicy 
(drogi krajowej nr 22), oraz posiada³a powi¹zania
funkcjonalne z istniej¹cym budynkiem co najmniej
na poziomie jego parteru;
8) wymaga siê likwidacji istniej¹cego zjazdu bezporedniego na drogê publiczn¹ nr 22;
9) zakazuje siê w³¹czeñ komunikacyjnych bezporednio na drogê krajow¹ nr 22, dopuszcza siê w³¹czenia komunikacyjne wy³¹cznie z drogi dojazdowej od
strony zachodniej;
10) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci do 10 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej
nr 22;
11) zakazuje siê przekraczania wysokoci zabudowy ponad wysokoæ budynku, o którym mowa w pkt 5;
12) wymaga siê odprowadzenia cieków deszczowych
do gruntu po uprzednim ich podczyszczeniu do stopnia okrelonego w przepisach szczególnych;
13) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z
projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji Hydrofornia;
14) wymaga siê wkomponowania w projektowane zagospodarowanie terenu przebiegaj¹cych przez teren napowietrznych linii niskiego napiêcia, z dopusz-
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czeniem ich skablowania lub przeniesienia poza teren koliduj¹cy z projektowanym zagospodarowaniem
na warunkach gestora sieci;
15) wartociowa ozdobna zieleñ wysoka podlega ochronie;
16) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 3 i 5, z tym, ¿e nie
ogranicza siê pojemnoci zbiornika na cieki do 5 m3.
§6
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
we wsi £¹g-Szyszkowiec, gmina Czersk (obejmuj¹cy w
obrêbie £¹g Lipki dzia³ki nr 47/10÷20) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y  ustala
siê:
1) teren oznaczony symbolem O63.1KD>KKx przeznacza siê tymczasowo w czêci pod w³¹czenie drogi
dojazdowej do drogi krajowej nr 22 a w pozosta³ej
czêci pod zieleñ nisk¹ o funkcji izolacyjnej, a docelowo pod poszerzenie drogi krajowej nr 22;
2) teren oznaczony symbolem O63.2KD>KG/ITx przeznacza siê tymczasowo w czêci pod w³¹czenie drogi
dojazdowej do drogi krajowej nr 22 a pozosta³¹ czêæ
pod adaptowane uzbrojenie techniczne i zieleñ nisk¹ o funkcji izolacyjnej, a docelowo pod odcinek
drogi gminnej o funkcji dojazdowej i sieci uzbrojenia technicznego magistralne i dosy³owe, z tym ¿e
w projektowane zagospodarowanie terenu wkomponowaæ przebiegaj¹c¹ przez teren liniê napowietrzn¹ niskiego napiêcia, z dopuszczeniem jej skablowania lub przeniesienia poza teren koliduj¹cy z projektowanym zagospodarowaniem na warunkach gestora sieci;
3) na terenach oznaczonych symbolami O63.3aKD
i O63.3bKD przeznaczenie pod poszerzenie istniej¹cych dróg gminnych do uzyskania odleg³oci pomiêdzy istniej¹cymi liniami rozgraniczaj¹cymi po
przeciwleg³ych stronach do planowanej linii szerokoci 10,0 m;
4) na terenach oznaczonych symbolami O63.4KXDw
i O63.5KXDw przeznaczenie pod niepubliczne ci¹gi
pieszo-jezdne o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 5,0 m, zakoñczone placami nawrotowymi wed³ug rysunku planu 15,0 m x 12,0 m i 10,0
m x 10,0 m, oraz skosami 5,0 m x 5,0 m wed³ug
rysunku planu, z dopuszczeniem sieci uzbrojenia
terenu, stanowi¹cy dojazd i dojcie do dzia³ek budowlanych wydzielonych z terenu oznaczonego
symbolem O63.6MN, z tym ¿e dopuszcza siê w³¹czenie jednego lub obu terenów do terenu oznaczonego symbolem O63.6MN w przypadku wydzielenia dzia³ek budowlanych z tego terenu, z których
ka¿da posiada niezale¿ne w³¹czenie do przyleg³ej
drogi publicznej o szerokoci minimum 4,5 m;
5) na terenie oznaczonym symbolem O63.6MN przeznaczenie pod dzia³ki budowlane z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach
zagospodarowania i zabudowy:
a) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni minimum 840 m2, zalecany podzia³ wed³ug rysunku
planu;
b) wymaga siê zachowania zabudowy w granicach
terenów, których granice s¹ liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy, z tym ¿e w przypadku elimi-

nacji terenu oznaczonego symbolem O63.3KXDw, wed³ug ustalenia w pkt 2, dopuszcza siê w³¹czenie do niej
czêci eliminowanego terenu przy zachowaniu odleg³oci 4 m od jej granic do zewnêtrznych granic terenu;
c) wymaga siê zachowania jednoczenie dwóch ograniczeñ na ka¿dej wydzielonej dzia³ce budowlanej: powierzchni ca³kowitej zabudowy kubaturowej do 350 m2
oraz intensywnoci zabudowy poni¿ej 0,25;
d) dopuszcza siê zabudowê wy³¹cznie do dwóch pe³nych
kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym na powierzchni
do 65% powierzchni zabudowy;
e) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym i pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych;
f) wymagane usytuowanie kalenic dachów wszelkiej zabudowy równolegle lub prostopadle do odcinka linii
rozgraniczaj¹cej teren od przyleg³ej drogi krajowej (nr
22);
g) wymagane symetryczne spadki po³aci dachów przy
zachowaniu mo¿liwoci niesymetrycznych ich rzutów;
h) ze wzglêdu na po³o¿enie w Lenym Kompleksie Promocyjnym Bory Tucholskie ogranicza siê stosowanie rodzajów opa³u do niskoemisyjnych i nieemisyjnych do wszelkiego rodzaju palenisk;
i) wymóg zaopatrzenia ka¿dej dzia³ki budowlanej w podstawowy sprzêt przeznaczony do gaszenia po¿arów w
zarodku;
j) odprowadzenie cieków deszczowych po podczyszczeniu do stopnia okrelonego w przepisach szczególnych
do gruntu, w szczególnoci oczyszczenia wymagaj¹
cieki deszczowe z utwardzonych nawierzchni miejsc
postojowych dla pojazdów samochodowych;
k) zalecane lokalizacje zabudowy, przy uwzglêdnieniu
wskazanej zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, wed³ug rysunku planu;
l) wymaga siê utrzymania minimum 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej w stanie biologicznie czynnym;
m) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji  Szyszkowiec, któr¹ nale¿y przebudowaæ na stacjê o wiêkszym gabarycie;
n) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 3 i 5÷9.
§7
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
we wsi Gutowiec, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie
Krzy¿ dzia³ki nr 326/2, 326/3, 326/4, 326/5 i 326/6) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) na terenie oznaczonym symbolem F1.1/1aKD przeznaczenie pod poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (gminnej) do uzyskania odleg³oci pomiêdzy
istniej¹c¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ po przeciwleg³ej stronie do planowanej linii 10,0 m, z tym, ¿e przy modernizacji nawierzchni o jezdni nale¿y zachowaæ w
osi dotychczasowych linii;
2) na terenie oznaczonym symbolem F1.1/1bMN przeznaczenie pod dzia³ki budowlane z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach
zagospodarowania i zabudowy:
a) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni ka¿-
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dej z nich minimum 1200 m2, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokoci ka¿dej z dzia³ek 21,0 m,
zalecany podzia³ wed³ug rysunku planu;
b) wymaga siê zachowania zabudowy w granicach linii
nieprzekraczalnych dla zabudowy;
c) wymaga siê zachowania jednoczenie dwóch ograniczeñ na ka¿dej wydzielonej dzia³ce budowlanej: powierzchni ca³kowitej zabudowy kubaturowej do 350 m2
oraz intensywnoci zabudowy poni¿ej 0,25;
d) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym i pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych;
e) wymaga siê usytuowania kalenic dachów wszelkiej
zabudowy równolegle lub prostopadle do odcinka linii rozgraniczaj¹cej teren od przyleg³ej drogi krajowej
(nr 22);
f) dopuszcza siê pokrycie dachem o spadkach od 26%
do 50% zabudowy gospodarczej;
g) wymaga siê symetrycznych spadków po³aci dachów
przy zachowaniu mo¿liwoci niesymetrycznych ich rzutów;
h) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w Tucholskim
Parku Krajobrazowym, w tym wymaga siê aby: wysokoæ zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem dodatkowo poddasza u¿ytkowego, wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6
m n.p.t., spadki dachów mieci³y siê w granicach od
84% do 119%, pokrycie dachów dachówk¹ koloru czerwonego, a projekty budowlane z projektem zagospodarowania uzyska³y uzgodnienie z Tucholskim Parkiem
Krajobrazowym;
i) ogranicza siê stosowanie rodzajów opa³u do niskoemisyjnych i nieemisyjnych do wszelkiego rodzaju palenisk;
j) wymaga siê zaopatrzenia ka¿dej dzia³ki budowlanej w
podstawowy sprzêt przeznaczony do gaszenia po¿arów w zarodku;
k) odprowadzenie cieków deszczowych po podczyszczeniu do stopnia okrelonego w przepisach szczególnych
do gruntu, w szczególnoci oczyszczenia wymagaj¹
cieki deszczowe z utwardzonych nawierzchni miejsc
postojowych dla pojazdów samochodowych;
l) wymaga siê umo¿liwienia przeprowadzenia przez tereny dzia³ek budowlanych, poza granicami terenu, którego granice s¹ liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy, sieci i przy³¹czy infrastruktury technicznej, o ile
nie bêdzie ekonomicznie uzasadnionej mo¿liwoci ich
przeprowadzenia przez tereny ogólnodostêpne;
m) zalecane lokalizacje zabudowy, przy uwzglêdnieniu
wskazanej zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, wed³ug rysunku planu;
n) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji Gutowiec Szko³a;
o) w projektowane zagospodarowanie terenu wkomponowaæ przebiegaj¹c¹ przez teren liniê napowietrzn¹ niskiego napiêcia, z dopuszczeniem jej skablowania lub
przeniesienia poza teren koliduj¹cy z projektowanym
zagospodarowaniem na warunkach gestora sieci;
p) wymaga siê utrzymania minimum 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej w stanie biologicznie czynnym;
r) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 2, 3 i 5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

1. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug we wsi Rytel, gmina Czersk
(obejmuj¹cy w obrêbie Rytel dzia³ki nr 760/2, 761/2
i 765/2) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) na terenie oznaczonym symbolem E87.1KDw przeznaczenie pod:
a) drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹ o szerokoci 7,5 m
zakoñczon¹ placem do zawracania o wymiarach
20,0 m x 20,0 m ze ciêciem naro¿nika na odcinku 5,0 m; z dopuszczeniem skrócenia jej d³ugoci
w zale¿noci od liczby i wielkoci wydzielonych
dzia³ek z terenu, o którym mowa w pkt 2 lub
b) czêæ terenu, o którym mowa w pkt 2, bez prawa
do zabudowy  w przypadku zaniechania podzia³u tego terenu na dzia³ki budowlane;
2) wymaga siê przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr
22 na teren o którym mowa w pkt 1 na warunkach
uzyskanych od zarz¹dcy drogi krajowej;
3) na terenie oznaczonym symbolem E87.2MN/U przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania i zabudowy:
a) funkcja us³ugowa nie mo¿e byæ zakwalifikowana
do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
b) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze dzia³ki
budowlane, o powierzchni ka¿dej z nich minimum
1000 m2, pod warunkiem wydzielenia terenu, o
którym mowa w pkt 1 lit. a;
c) zakaz lokalizowania zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 6,0 m od terenu oznaczonego symbolem
E87.1KDw, o ile zostanie on wydzielony, oraz
mniejszej ni¿ 4,0 m od pozosta³ych granic terenu;
d) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 2, 4÷10, z tym
¿e ustalenia dotycz¹ce zabudowy gospodarczej
odnosz¹ siê równie¿ do zabudowy us³ugowej;
e) wymaga siê zagospodarowania zwi¹zanego wy³¹cznie z funkcj¹ mieszkaniow¹ na powierzchni minimum 60% terenu ka¿dej wydzielonej dzia³ki
budowlanej;
f) zakazuje siê zagospodarowania funkcji us³ugowej
przed zrealizowaniem czêci mieszkaniowej;
g) w przypadku zaniechania podzia³u terenu na
mniejsze dzia³ki budowlane ca³y teren ³¹cznie z
terenem oznaczonym symbolem E87.1KDw stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹;
h) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z
projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia,
któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji transformatorowej Rytel Chojnicka, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci zasilania projektowanych obiektów na
dzia³ce nr 768;
i) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w strefie
ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
w tym wymaga siê aby: wysokoæ zabudowy nie
przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem dodatkowo poddasza u¿ytkowego, wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6 m
n.p.t.
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2. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemielniczo  mieszkaniowej we wsi Rytel, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Rytel dzia³kê nr 353/12) zgodnie z
rysunkiem planu  za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y
 oznaczonym symbolem E1/1UR,MN, ustala siê:
1) przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹
i us³ugow¹ rzemielnicz¹ (z dopuszczeniem profilu
 lusarstwo) z ograniczeniem wszelkich uci¹¿liwoci do granic terenu, a w szczególnoci w zakresie
ha³asu;
2) wymaga siê zachowania zabudowy w granicach terenów wyznaczonych dla okrelonych funkcji: mieszkaniowej, gospodarczej (zwi¹zanej z funkcj¹ mieszkaniow¹) i rzemielniczej;
3) wymaga siê utrzymania istniej¹cego drzewostanu
ozdobnego i wskazane wprowadzenie uzupe³nieñ w
granicach dzia³ki od strony pó³nocnej;
4) zakaz rozbudowy budynku mieszkalnego poza granice terenu adaptacji i rozbudowy wed³ug rysunku
planu;
5) od zabudowy us³ugowej i gospodarczej zwi¹zanej z
funkcj¹ mieszkaniow¹ wymaga siê:
a) zachowania spójnoci architektonicznej zespo³u
zabudowy;
b) nie przekraczania wysokoci 7,0 m do kalenicy dachu;
c) nawi¹zania równoleg³oci murów do istniej¹cego budynku mieszkalnego.
6) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 2, 4÷10;
7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z
istniej¹cego przy³¹cza z linii niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej Rytel Ostrowska po jego dostosowaniu do zwiêkszonego poboru mocy;
8) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w strefie
ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w
tym wymaga siê aby: wysokoæ zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem
dodatkowo poddasza u¿ytkowego, wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6 m n.p.t.
3. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Rytel, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Rytel dzia³kê nr 514/2) zgodnie z rysunkiem planu
 za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y  oznaczonym
symbolem E8/1MN, ustala siê:
1) przeznaczenie pod zabudowê o funkcji mieszkaniowej bez prawa wprowadzenia innych funkcji uzupe³niaj¹cych;
2) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie dwie
dzia³ki budowlane wed³ug linii podzia³u na rysunku
planu, która powinna byæ oddalona od stref dopuszczalnej zabudowy o co najmniej 4,0 m;
3) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy gospodarczej wy³¹cznie do celów zwi¹zanych z funkcjami pomocniczymi dla funkcji mieszkaniowej;
4) zakazuje siê budowy nowej wolnostoj¹cej zabudowy gospodarczej;
5) wymaga siê aby forma nowej zabudowy mieszkaniowej nawi¹zywa³a uk³adem dachu i ogólnymi gabarytami do zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z
projektowanego przy³¹cza,które wykonaæ z istniej¹-

cej linii niskiego napiêcia zasilanej ze stacji transformatorowej Rytel GS;
7) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 2, 4÷10;
8) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w strefie
ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w tym
wymaga siê aby: wysokoæ zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem dodatkowo poddasza u¿ytkowego, wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6 m n.p.t.
§9
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Zawada, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Wieck dzia³kê nr 181/1) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y  ustala
siê:
1) na terenie oznaczonym symbolem K1.7aKD przeznaczenie pod poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej (na
wniosek zarz¹dcy drogi) oraz pod podziemne sieci
uzbrojenia terenu i adaptowan¹ zieleñ wysok¹, do
uzyskania odleg³oci pomiêdzy istniej¹c¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ po przeciwleg³ej stronie do planowanej linii szerokoci 10,0 m, z tym, ¿e przy modernizacji nawierzchni o jezdni nale¿y zachowaæ w osi
dotychczasowych linii, oraz wymaga siê ochrony
wartociowej zieleni ozdobnej, tymczasowo teren
przeznacza siê pod czêæ dzia³ki budowlanej, o której mowa w pkt 2;
2) na terenie oznaczonym symbolem K1.7bMN przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania i zabudowy:
a) zakazuje siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki
budowlane;
b) wymaga siê zachowania zabudowy w granicach
linii nieprzekraczalnych dla zabudowy;
c) wymaga siê zachowania intensywnoci zabudowy poni¿ej 0,25;
d) wymaga siê aby kalenice dachów budynku mieszkaniowego i gospodarczego by³y prostopad³e do
pó³nocno-zachodniej granicy terenu;
e) wymaga siê aby kominy spalinowe by³y usytuowane wy³¹cznie na terenie wskazanym na rysunku planu (w odleg³oci minimum 25 m od cian
lasu);
f) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 3, 5÷9;
g) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w Pó³nocnym Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów
Tucholskich  czêæ wschodnia, w tym wymaga
siê aby wysokoæ zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem dodatkowo poddasza u¿ytkowego, a wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6 m n.p.t.;
h) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê
z projektowanego przy³¹cza kablowego, które
nale¿y wykonaæ z istniej¹cej linii niskiego napiêcia zasilanej ze stacji transformatorowej Zawada.
§ 10
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Z³e Miêso, gmina Czersk (obej-
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muj¹cy w obrêbie £¹g Lipki czêæ dzia³ki nr 125/8) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 8 do niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) na terenie oznaczonym symbolem O.1.7/1KDw przeznaczenie pod drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹ oraz
pod podziemne sieci uzbrojenia terenu szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych 7,5 m ze skosami 5,0 m
x 5,0 m i 5,0 m x 3,0 m na w³¹czeniu do gminnej
drogi dojazdowej (dzia³ki nr 131), oraz z zakoñczeniem placem do zawracania o wymiarach 15,0 m x
20,0 m ze ciêciem naro¿nika na d³ugoci 5,0 m
wed³ug rysunku planu;
2) na terenie oznaczonym symbolem O.1.7/2MN przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania i zabudowy:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze dzia³ki
budowlane o powierzchni minimum 700 m2 ka¿da;
b) wymaga siê zachowania zabudowy w granicach
linii nieprzekraczalnych dla zabudowy, w tym 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cych z drog¹ dojazdow¹
wewnêtrzn¹ i dojazdow¹ gminn¹, 5,0 m od zachodniej granicy terenu oraz zabudowy mieszkaniowej w odleg³oci 50,0 m od zabudowy zwi¹zanej z hodowl¹ byd³a lub trzody chlewnej;
c) dopuszcza siê zabudowê na styku z pó³nocn¹ granic¹ terenu o ile w³aciciel dzia³ki budowlanej posiada prawo w³asnoci do s¹siedniego terenu
(poza granicami planu) na odleg³oæ co najmniej
4,0 m od tej granicy;
d) zabudowa mieszkaniowa nie mo¿e przekroczyæ
linii nieprzekraczalnej dla niej ustalonej wed³ug
rysunku planu;
e) wymaga siê zachowania intensywnoci zabudowy poni¿ej 0,4;
f) wymaga siê aby kalenice dachów budynku mieszkaniowego i gospodarczego by³y równoleg³e do
pó³nocnej granicy terenu;
g) ustalenia zawarte w § 3, § 4 pkt 1, 3, 5÷9;
h) ze wzglêdu na po³o¿enie w Lenym Kompleksie
Promocyjnym Bory Tucholskie ogranicza siê stosowanie rodzajów opa³u do niskoemisyjnych i nieemisyjnych do wszelkiego rodzaju palenisk;
i) wymaga siê utrzymania minimum 50% powierzchni dzia³ki budowlanej w stanie biologicznie czynnym;
j) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê
z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia,
któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji transformatorowej Z³e Miêso 1, stacjê przebudowaæ na stacjê o wiêkszym gabarycie.
Rozdzia³ 4
Skutki prawne
§ 11
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 30% z wy³¹czeniem terenów przeznaczonych pod tereny komunikacji, w tym miêdzy innymi drogi dojazdowe i ci¹g pieszo-jezdny, dla których stawkê tê
ustala siê na 0%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 5
Przepisy uchylaj¹ce
§ 12

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk uchwalony uchwa³¹
Nr XXIX/250/93 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca
1993 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 13, poz. 173 z dn.
06 padziernika 1993 r. ze zm. z 1993 r. Nr 13, poz. 180; z
1994 r. Nr 12, poz. 122, Nr 17, poz. 247; z 1996 r. Nr 22,
poz. 95; z 1997 r. Nr 30, poz. 161; w Dz. Urz. Woj. Pom. z
1999 r. Nr 102, poz. 978, 979, 980, 981 i 982; z 2001 r. Nr
21 poz. 191, Nr 31 poz. 323; z 2002 r. Nr 9 poz. 148, Nr 12,
poz. 218, Nr 50, poz. 1218] z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ dotycz¹cych terenów,
o których mowa w § 1, obejmuj¹cych czêci terenów
oznaczonych symbolami E1MN, E8ZP i O19UG, oraz tereny rolne (nieoznaczone).
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 6
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1728
UCHWA£A Nr VIII/81/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów w gminie Czersk obejmuj¹cych
tereny we wsiach Klonowice (w obrêbie Wieck dzia³ki
nr 137/2, 137/3 i 137/4) i Kurcze (w obrêbie Ostrowite
dzia³ki nr 139 i 140).
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 art. 26 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 Miejska
uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkalno-letniskowej we wsi Klo-
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nowice, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Wieck
dzia³ki nr 137/2, 137/3 i 137/4) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 4;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkalno-letniskowej we wsi Kurcze, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Ostrowite
dzia³ki nr 139 i 140) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 4.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granica planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu  wed³ug ustaleñ w uchwale;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy kubaturowej;
5) linie nieprzekraczalne dla kominów spalinowych;
6) strefa dopuszczalnej zabudowy, której granice s¹ liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy;
7) wymiary obowi¹zuj¹ce;
8) symbole terenów.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ zalecanymi, nieobowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) linie podzia³u na dzia³ki budowlane  zalecane;
2) zalecane lokalizacje budynków mieszkaniowych i gospodarczych.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z
prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan
uchwalony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno:
symbolu literowego i numeru terenu oraz symbolu
literowego wiod¹cych funkcji terenu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez
to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê,
której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
5) intensywnoci zabudowy  rozumie siê przez to stosunek powierzchni ca³kowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych do powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu, którego dotyczy;
6) rysunku planu  rozumie siê przez to rysunek na podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej, w skali
1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy obowi¹zuj¹ce
na wszystkich terenach objêtych planami
§3
Na wszystkich terenach objêtych planami, o których
mowa w § 1, ust. 1 obowi¹zuje:
1) wymaga siê zachowania mo¿liwoci dostosowania

owietlenia zewnêtrznego terenu do potrzeb obrony
cywilnej;
2) w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektu
archeologicznego wymaga siê wstrzymania prac
i uzgodnienia dalszych dzia³añ z wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków;
3) wymaga siê zasilania w wodê z wodoci¹gu komunalnego;
4) wymaga siê przy³¹czenia wewnêtrznej kanalizacji sanitarnej do kolektora komunalnego w ci¹gu jednego
roku po uzyskaniu, od w³adz samorz¹dowych, warunków pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej na pobliskim
terenie, z dopuszczeniem tymczasowego gromadzenia cieków w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach przeznaczonych na cieki a nastêpnie wywozu do
oczyszczalni komunalnej, z ograniczeniem pojemnoci zbiornika na cieki na jednej dzia³ce budowlanej do
5 m3 ;
5) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia do stopnia
okrelonego w przepisach szczególnych;
6) wymaga siê dostosowania fundamentowania i izolacji
do warunków gruntowo  wodnych po ich zbadaniu;
7) wymaga siê inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego,
miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych,
przy opracowaniu projektów budowlanych nowych budynków i innych obiektów budowlanych oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci, równie¿ poprzez ich prze³o¿enie po uzgodnieniu z odpowiednim
gestorem.
Rozdzia³ 3
Przepisy szczegó³owe
§4
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnoletniskowej we wsi Klonowice, gmina Czersk (obejmuj¹cym w obrêbie Wieck dzia³ki nr 137/2, 137/3 i 137/4),
oznaczonym symbolem K17/1MN,UTL zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y  ustala siê przeznaczenie pod funkcjê mieszkaniow¹  letniskow¹ jako funkcjê wiod¹c¹ o nastêpuj¹cych
zasadach zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane,
z zachowaniem minimalnej szerokoci dostêpu komunikacyjnego do przyleg³ych dróg publicznych 4,5
m, oraz minimalnej wielkoci dzia³ki budowlanej
1000 m2 (zalecane linie podzia³u wed³ug rysunku planu);
2) wymaga siê ograniczenia powierzchni ca³kowitej zabudowy kubaturowej na jednej dzia³ce do 270 m2
lub zachowanie intensywnoci zabudowy poni¿ej
0,27;
3) wymaga siê spadków po³aci dachu od 50 do 100%,
z uwzglêdnieniem ustalenia w pkt 4;
4) dopuszcza siê rozdzielenie zabudowy gospodarczej
(np. gara¿u) od pozosta³ej czêci zabudowy mieszkalno-letniskowej i pokrycie dachem o spadkach nie
mniejszych ni¿ 26% pod warunkiem utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych;
5) wymaga siê pozostawienia biologicznie czynnego
co najmniej 60% powierzchni terenu;
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6) wymaga siê zachowania linii nieprzekraczalnych dla
kominów spalinowych wed³ug rysunku planu (25 m
od wskazanej granicy terenu);
7) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w Pó³nocnym
Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
 czêæ wschodnia, w tym wymaga siê aby wysokoæ
zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji
z dopuszczeniem dodatkowo poddasza u¿ytkowego,
a wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6 m
n.p.t.;
8) wymaga siê zaopatrzenia ka¿dej dzia³ki budowlanej w
podstawowy sprzêt przeznaczony do gaszenia po¿arów w zarodku;
9) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji transformatorowej Klonowice, z
uwzglêdnieniem zasilania projektowanych obiektów na
dzia³kach nr 100 i 103 we wsi Klonowice.
§5
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne we wsi Kurcze, gmina Czersk (obejmuj¹cym w obrêbie Ostrowite dzia³ki nr 139 i 140) zgodnie z
rysunkiem planu  za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y 
ustala siê:
1) na terenach oznaczonych symbolami C9.1MN/KP,IT
i C9.2MN/KP,IT przeznaczenie pod czêci dzia³ek budowlanych wydzielonych z terenu oznaczonego
symbolem C9.5MN, z dopuszczeniem komunalnych
sieci infrastruktury technicznej, oraz z dopuszczeniem przeznaczenia pod poszerzenie terenu przyleg³ej drogi powiatowej i komunalne sieci infrastruktury technicznej na wniosek zainteresowanej strony;
2) na terenie oznaczonym symbolem C9.3KXD/KP,IT
przeznaczenie pod czêæ ci¹gu pieszo-jezdnego stanowi¹cego wewnêtrzn¹ komunikacjê do dzia³ek budowlanych wydzielonych z terenu C9.5MN, którego
kontynuacj¹ jest teren C9.4KXD, oraz komunalne sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem przeznaczenia pod poszerzenie terenu przyleg³ej drogi
powiatowej i komunalne sieci infrastruktury technicznej na wniosek zainteresowanej strony;
3) na terenie oznaczonym symbolem C9.4KXD przeznaczenie pod jednoprzestrzenny ci¹g pieszo-jezdny stanowi¹cy dojazd do dzia³ek budowlanych wydzielonych z terenu C9.5MN, oraz przy³¹cza komunalnych sieci infrastruktury technicznej, o nawierzchni przepuszczaj¹cej wody powierzchniowe, z dopuszczeniem innego uk³adu przestrzennego, do eliminacji i w³¹czenia terenu do terenu oznaczonego symbolem C9.5MN w³¹cznie, w przypadku wydzielenia
dzia³ek budowlanych z terenu C9.5MN, z których
ka¿da posiada niezale¿ne w³¹czenie do przyleg³ej
drogi publicznej o szerokoci minimum 4,5 m;
4) na terenie oznaczonym symbolem C9.5MN przeznaczenie pod dzia³ki budowlane z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania i zabudowy:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane o szerokoci minimum 25 m (szerokoæ mierzona wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ publiczn¹), o powierzchni minimum 950 m2;
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b) wymaga siê zachowania zabudowy w strefie dopuszczalnej zabudowy, której granice s¹ liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy, z tym ¿e w przypadku eliminacji terenu oznaczonego symbolem C9.4KXD, dopuszcza siê w³¹czenie do niej czêci eliminowanego terenu
przy zachowaniu odleg³oci 20 m od jej granicy do
zachodniej granicy terenu;
c) wymaga siê zachowania jednego z ograniczeñ na ka¿dej wydzielonej dzia³ce budowlanej: powierzchni ca³kowitej zabudowy kubaturowej do 350 m2 lub intensywnoci zabudowy poni¿ej 0,3;
d) wymaga siê utrzymania minimum 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej w stanie biologicznie czynnym;
e) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym i pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych;
f) wymaga siê usytuowania kalenic dachów wszelkiej
zabudowy równolegle lub prostopadle do odcinka linii rozgraniczaj¹cej z terenem C9.1MN/KP,IT lub z terenem C9.2MN/KP,IT;
g) wymaga siê spadków po³aci dachów zabudowy mieszkaniowej od 83 do 119%;
h) dopuszcza siê pokrycie dachem o spadkach od 26%
do 50% zabudowy gospodarczej;
i) wymaga siê symetrycznych spadków po³aci dachu przy
zachowaniu mo¿liwoci niesymetrycznego jego rzutu;
j) zalecane lokalizacje zabudowy, przy uwzglêdnieniu zasady podzia³u na dzia³ki budowlane wed³ug rysunku
planu;
k) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w obszarze
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w tym wymaga
siê aby: architektura obiektów charakteryzowa³a siê
wysok¹ estetyk¹ wykonania nawi¹zuj¹c¹ do stylu regionalnego, wysokoæ zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem dodatkowo
poddasza u¿ytkowego, wysokoæ posadzki parteru nie
przekroczy³a 0,6 m n.p.t., a projekt budowlany z projektem zagospodarowania dzia³ki uzyska³ uzgodnienie
z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym;
l) ze wzglêdu na po³o¿enie w Lenym Kompleksie Promocyjnym Bory Tucholskie ogranicza siê stosowanie rodzajów opa³u do niskoemisyjnych i nieemisyjnych do wszelkiego rodzaju palenisk;
m) wymaga siê zaopatrzenia ka¿dej dzia³ki budowlanej
w podstawowy sprzêt przeznaczony do gaszenia po¿arów w zarodku;
n) wymaga siê odprowadzenie cieków deszczowych po
podczyszczeniu do stopnia okrelonego w przepisach
szczególnych do gruntu, w szczególnoci oczyszczenia wymagaj¹ cieki deszczowe z utwardzonych nawierzchni miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych;
o) zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej linii
kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ
ze stacji transformatorowej Kurcze, z uwzglêdnieniem
zasilania projektowanych obiektów na dzia³kach nr 70
i 77 we wsi Kurcze.
Rozdzia³ 4
Skutki prawne
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³a-
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ty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 30% z wy³¹czeniem terenów przeznaczonych pod tereny komunikacji, w tym miêdzy innymi ci¹g
pieszo-jezdny, dla których stawkê tê ustala siê na 0%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 5
Przepisy uchylaj¹ce
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk uchwalony uchwa³¹
Nr XXIX/250/93 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca
1993 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 13, poz. 173 z dnia
06 padziernika 1993 r. ze zm. z 1993 r. Nr 13, poz. 180;
z 1994 r. Nr 12, poz. 122, Nr 17, poz. 247; z 1996 r. Nr 22,
poz. 95; z 1997 r. Nr 30, poz. 161; w Dz. Urz. Woj. Pom.
z 1999 r. Nr 102, poz. 978, 979, 980, 981 i 982; z 2001 r.
Nr 21 poz. 191, Nr 31 poz. 323; z 2002 r. Nr 9 poz. 148,
Nr 12, poz. 218, Nr 50, poz. 1218] z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ dotycz¹cych terenów, o których mowa w § 1, obejmuj¹cych czêæ terenu oznaczonego symbolem K17MP, oraz tereny rolne (nieoznaczone).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 6
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1729
UCHWA£A Nr VIII/82/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów w gminie Czersk, obejmuj¹cych
tereny we wsiach: Malachin (w obrêbie Malachin czêæ
dzia³ki nr 76/3), Z³e Miêso (w obrêbie £¹g Lipki dzia³kê
nr 109), oraz Z³otowo (w obrêbie Z³otowo dzia³ki nr 76
i nr 253).
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 art. 26 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 Miejska
uchwala, co nastêpuje:

Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej i handlowo  us³ugowej we wsi Malachin, gmina Czersk (obejmuj¹cy w
obrêbie Malachin czêæ dzia³ki nr 76/3) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3
i 4;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Z³e Miêso, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie £¹g
Lipki dzia³kê nr 109) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 5;
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
us³ug we wsi Z³otowo, gmina Czersk (obejmuj¹cy w
obrêbie Z³otowo dzia³kê nr 76) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 6;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Z³otowo, gmina Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Z³otowo dzia³kê nr 253) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych
w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 7.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granica planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy kubaturowej/nowej zabudowy kubaturowej;
5) strefa, której granice s¹ liniami, o których mowa w
pkt 4;
6) strefa, w której obowi¹zuje zakaz wszelkiej zabudowy;
7) strefa, w której obowi¹zuje zakaz zabudowy mieszkaniowej;
8) strefa, w której obowi¹zuje zakaz zabudowy powy¿ej jednej kondygnacji, o wysokoci powy¿ej 8,0 m;
9) istniej¹ce budynki adaptowane do funkcji zgodnej z
przeznaczeniem terenu;
10) wymiary obowi¹zuj¹ce;
11) strefa ochronna linii elektroenergetycznej redniego napiêcia (obowi¹zuje do czasu jej skablowania
lub przeniesienia poza granice terenu);
12) symbole terenów.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ zalecanymi, nieobowi¹zuj¹cymi ustaleniami i informacjami:
1) zalecane linie podzia³u na dzia³ki budowlane;
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2) przyk³adowe lokalizacje zabudowy (nieobowi¹zuj¹ce);
3) wymiary zalecane;
4) istniej¹ce budynki w s¹siedztwie: mieszkalne i gospodarcze.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z
prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan
uchwalony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno:
symbolu literowego i numeru terenu oraz symbolu
literowego wiod¹cej funkcji terenu, ewentualnie
dodatkowego znaku x przy terenach przeznaczonych na cel publiczny;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez
to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê,
której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
5) wysokoci zabudowy  rozumie siê przez to wysokoæ mierzon¹ od najni¿szego punktu pierwotnego
poziomu terenu, na linii zabudowy od strony drogi
publicznej, do najwy¿szego punktu kalenicy dachu,
6) rysunku planu  rozumie siê przez to rysunek na podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej, w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy obowi¹zuj¹ce na wszystkich terenach
§3
Na wszystkich terenach objêtych planami, o których
mowa w § 1, ust. 1 obowi¹zuje:
1) wymaga siê zachowania mo¿liwoci dostosowania
owietlenia zewnêtrznego terenu do potrzeb obrony cywilnej;
2) w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych,
obiektu archeologicznego wymaga siê wstrzymania
tych prac i uzgodnienia dalszych dzia³añ z odpowiednim wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków;
3) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia;
4) wymaga siê dostosowania fundamentowania i izolacji do warunków gruntowo  wodnych po ich zbadaniu;
5) wymaga siê inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych, przy opracowaniu projektów budowlanych
nowych budynków i innych obiektów budowlanych
oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci,
równie¿ poprzez ich prze³o¿enie po uzgodnieniu z
odpowiednim gestorem;
6) wymaga siê wyznaczenia na ka¿dej dzia³ce budowlanej miejsca do czasowego gromadzenia odpadów
sta³ych, umo¿liwiaj¹cego ich segregacjê w iloci
umo¿liwiaj¹cej skuteczn¹ zbiórkê tych odpadów;
7) wymaga siê zastosowania technologii ogrzewania
budynków nie wywo³uj¹cej zanieczyszczeñ py³owych, w tym zakaz stosowania paliw sta³ych do
ogrzewania;
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8) zakazuje siê stosowania na elewacjach widocznych
od strony dróg publicznych materia³ów wykoñczeniowych powoduj¹cych znaczne odbicie promieni
s³onecznych;
9) wartociowa ozdobna zieleñ wysoka podlega ochronie;
10) wymaga siê aby wjazdy nie kolidowa³y z przydro¿nymi drzewami ozdobnymi.
Rozdzia³ 3
Przepisy powtarzalne  obowi¹zuj¹ce
na terenach wskazanych w rozdziale 4
(w odnonikach)
§4
Przepisy powtarzalne wed³ug odnoników w rozdziale
4 (wed³ug odnoników):
1) wymaga siê zachowania wysokoci zabudowy do
11,0 m;
2) wymaga siê zachowania wskanika intensywnoci
zabudowy nie wiêkszego od 0,3;
3) wymaga siê zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu komunalnego;
4) wymaga siê przy³¹czenia wewnêtrznej kanalizacji sanitarnej z dzia³ek budowlanych do komunalnej kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 50 m, w ci¹gu jednego roku po
uzyskaniu, od w³adz samorz¹dowych, warunków
pod³¹czenia, z dopuszczeniem tymczasowego gromadzenia cieków w szczelnych, bezodp³ywowych
zbiornikach przeznaczonych na cieki (przystosowanych do przebudowy na studzienkê rewizyjn¹ do
przy³¹cza) a nastêpnie wywozu do oczyszczalni komunalnej, z ograniczeniem pojemnoci zbiornika na
cieki na jednej dzia³ce budowlanej do 5m3;
5) wymaga siê przy³¹czenia wewnêtrznej kanalizacji sanitarnej z dzia³ek budowlanych do komunalnej kanalizacji sanitarnej;
6) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia do
stopnia okrelonego w przepisach szczególnych;
7) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych we wszystkich budynkach na dzia³ce budowlanej;
8) wymaga siê spadków po³aci dachów zabudowy
mieszkaniowej od 50 do 100%;
9) dopuszcza siê pokrycie dachem o spadkach od 26%
do 50% zabudowy gospodarczej i handlowo-us³ugowej;
10) wymóg zaopatrzenia ka¿dej dzia³ki budowlanej w
odpowiedni sprzêt przeznaczony do gaszenia po¿arów w zarodku;
11) zakazuje siê wiercenia studni g³êbinowych.
Rozdzia³ 4
Przepisy szczegó³owe
§5
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i handlowo  us³ugowej we wsi Malachin, gmina
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Czersk (obejmuj¹cym w obrêbie Malachin czêæ dzia³ki
nr 76/3) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) na wszystkich terenach objêtych planem obowi¹zuj¹:
a) projektowan¹ zabudowê w strefach ochronnych
istniej¹cych linii elektroenergetycznych redniego napiêcia, nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem
odpowiednich odleg³oci od tych linii do czasu
likwidacji lub przebudowy na linie kablowe, o których mowa w lit. b; (strefê ochronn¹ dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej  odleg³oæ od
osi linii 5,0 m  wskazano na rysunku planu);
b) wymaga siê adaptacji istniej¹cych linii redniego
napiêcia przecinaj¹cych teren, z dopuszczeniem
ich przebudowy na podziemne linie kablowe lub
przeniesienia poza teren koliduj¹cy z projektowanym zagospodarowaniem (na koszt zainteresowanej strony);
c) wymaga siê lokalizacji zabudowy wy³¹cznie w granicach wyznaczonych liniami nieprzekraczalnymi
dla zabudowy kubaturowej, z tym ¿e nale¿y dodatkowo uwzglêdniæ ograniczenia zabudowy w
strefach ochronnych linii elektroenergetycznych
redniego napiêcia o ile nie zostan¹ one przebudowane, zgodnie z ustaleniem w lit. b;
d) na terenach przeznaczonych pod zabudowê wymaga siê wysokoci zabudowy do dwóch kondygnacji i do wysokoci 10,0 m, z dopuszczeniem
dachów o spadkach do 100%,
e) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia, ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w obrêbie
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO Nr
121;
f) wymaga siê inwentaryzacjê uzbrojenia podziemnego, miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych, oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci, równie¿ poprzez ich prze³o¿enie
po uzgodnieniu z odpowiednim gestorem;
g) wymaga siê uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urz¹dzenia,
w tym elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
znajduj¹ siê w obrêbie oddzia³ywania projektowanej inwestycji;
h) wymaga siê zagospodarowania biologicznie czynnego minimum 50% powierzchni terenu pozostawianego bez zabudowy kubaturowej;
i) ustalenia zawarte w § 4 pkt 1÷4, 6, 8, 9 i 11;
2) teren oznaczony symbolem G12/1.1KXD przeznacza
siê pod ci¹g pieszo  jezdny, o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 5,0 m, jednoprzestrzenny, z placem do zawracania na zakoñczeniu 12,0 m x 15,0 m
ze skosem 5,0 m x 5,0 m;
3) teren oznaczony symbolem G12/1.2UH/UR przeznacza siê pod zabudowê handlowo-us³ugow¹ o nastêpuj¹cych zasadach zabudowy i zagospodarowania:
a) zakazuje siê lokalizacji funkcji uci¹¿liwych, których
rodzaj zainwestowania jest zaliczany do mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, a w przypadku zaliczenia do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko

przed wydaniem decyzji ustalaj¹cej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga siê udokumentowania, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, zakresu oddzia³ywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego na rodowisko;
b) zakazuje siê lokalizacji funkcji handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji transformatorowej Malachin OTL;
d) wymaga siê wkomponowania w projektowane zagospodarowanie terenu istniej¹cych linii elektroenrgetycznych redniego oraz niskiego napiêcia lub
skablowania lub przeniesienia poza kolizyjny z zabudow¹ teren na warunkach okrelonych przez gestora;
e) wymaga siê wykonania miejsc parkingowych minimum 1 miejsce na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektów kubaturowych,
f) zakazuje siê realizacji wiêcej ni¿ jednego wjazdu 
wyjazdu na przyleg³¹ drogê publiczn¹, z dopuszczeniem wyjazdu awaryjnego poprzez teren, o którym
mowa w pkt 2,
g) ustalenia zawarte w § 4 pkt 1÷4, 6, 9 i 11;
4) teren oznaczony symbolem G12/1.3MN przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach zabudowy i zagospodarowania:
a) zakazuje siê podzia³u terenu na wiêcej ni¿ dwie dzia³ki
budowlane, przy czym ka¿da z wydzielanych dzia³ek powinna mieæ powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 1000 m2
i byæ po³¹czona z ci¹giem pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem G12/1.1KXD na szerokoci minimum
6,0 m (zalecany sposób podzia³u wed³ug rysunku
planu);
b) na czêci terenu od strony wschodniej w pasie 50 m
obowi¹zuje prostopad³e orientowanie zabudowy do
linii rozgraniczaj¹cej z przyleg³¹ drog¹ publiczn¹;
c) zakazuje siê bezporednich w³¹czeñ komunikacyjnych do przyleg³ej drogi powiatowej  wymagane
w³¹czenie poprzez ci¹g pieszo-jezdny oznaczony
symbolem G12/1.1KXD;
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji transformatorowej Malachin OTL;
e) wymaga siê aby wkomponowaæ w projektowane zagospodarowanie terenu istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹, a tak¿e linie redniego napiêcia oraz niskiego napiêcia lub je skablowaæ i przenieæ poza kolizyjny z zabudow¹ teren na warunkach okrelonych
przez gestora;
e) wymagane wykonanie miejsc parkingowych minimum 2 miejsca na dzia³kê budowlan¹;
f) ustalenia zawarte w § 4 pkt 1÷4, 6, 8, 9 i 11 z tym ¿e
w pkt 9 z wy³¹czeniem budynków handlowo-us³ugowych.
§6
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Z³e Miêso, gmina Czersk (obejmuj¹cym
dzia³kê nr 109 w obrêbie £¹g Lipki) zgodnie z rysunkiem
planu  za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) teren oznaczony symbolem O64/1KXD przeznacza
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siê pod ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m oraz poszerzenie istniej¹cego ci¹gu pieszo-jezdnego (dzia³ki nr 108) i poszerzenie na zakoñczeniu ci¹gu do uzyskania placu nawrotowego o
wymiarach 12,0 m x 12,0 m ze skosem 5,0 m x 5,0 m,
zalecenie  zastosowanie nawierzchni umo¿liwiaj¹cej
przenikanie do gruntu cieków opadowych, dopuszcza siê lokalizacjê przyziemnych sieci uzbrojenia terenu, wymóg adaptacji istniej¹cego s³upa linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia lub przeniesienie na
inne miejsce lub przebudowê na liniê kablow¹ (na koszt
wnioskodawcy);
2) teren oznaczony symbolem O64/2MN przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o nastêpuj¹cych zasadach:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie cztery dzia³ki budowlane, w tym jedna z adaptowan¹
istniej¹c¹ zabudow¹ o powierzchni ka¿dej z nich
minimum 950 m2, z zachowaniem równoleg³oci/
prostopad³oci linii podzia³u do wschodniej granicy
terenu objêtego planem (zalecane linie podzia³u
wed³ug rysunku planu);
b) wymaga siê aby zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza zwi¹zana z funkcj¹ mieszkaniow¹ nie wykracza³y poza linie nieprzekraczalne dla zabudowy (granice strefy wskazanej na rysunku planu);
c) wymaga siê pozostawienia minimum 50% powierzchni terenu w stanie biologicznie czynnym;
d) wymaga siê ograniczenia wysokoci zabudowy do
10,0 m do kalenicy dachu;
e) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w Lenym Kompleksie Promocyjnym Bory Tucholskie ogranicza siê
stosowanie rodzajów opa³u do niskoemisyjnych
i nieemisyjnych do wszelkiego rodzaju palenisk;
f) ustalenia zawarte w § 4 pkt 1÷4, 6÷11, z tym ¿e pkt
9 z wy³¹czeniem budynków handlowo-us³ugowych;
g) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ ze stacji transformatorowej Z³e Miêso 1, z
uwzglêdnieniem zasilania projektowanych obiektów
poza granicami planu [w tym na terenie oznaczonym symbolem O56MN wed³ug nieobowi¹zuj¹cego planu, o którym mowa w § 9 (zmiana planu
uchwa³¹ nr XXXVII/312/94 RMiG Czersk z dnia
15.04.1994 r.  Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 12, poz. 122)].
§7
1. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej z
dopuszczeniem us³ug we wsi Z³otowo, gmina Czersk
(obejmuj¹cym dzia³kê nr 76 w obrêbie Z³otowo) zgodnie z rysunkiem planu  za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y  ustala siê:
1) teren oznaczony symbolem P24/1KD przeznacza siê
pod plac nawrotowy o wymiarach 20,0 m x 20,0 m
oraz pod poszerzenie istniej¹cej drogi polnej (dzia³ka nr 56) do uzyskania na ca³ym odcinku przyleg³ym
do granic terenu, o którym mowa w pkt 2, szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m, zalecenie 
zastosowanie nawierzchni utwardzonej placu wymaga realizacji kanalizacji deszczowej do odbiornika
cieków po podczyszczeniu do stopnia czystoci
okrelonego w przepisach szczegó³owych, a przy
braku ww. kanalizacji obowi¹zuje zakaz budowy nawierzchni nieprzepuszczalnych;
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2) teren oznaczony symbolem P24/2MN,U przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
dopuszczeniem us³ug o nastêpuj¹cych zasadach i zagospodarowania:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie trzy
dzia³ki budowlane, o powierzchni ka¿dej z nich minimum 2000 m2, z zachowaniem równoleg³oci/
prostopad³oci linii podzia³u do dowolnych odcinków granic terenu objêtego planem (zalecane
linie podzia³u wed³ug rysunku planu);
b) obiekty us³ugowe na dzia³ce budowlanej mog¹
byæ budowane wy³¹cznie po zrealizowaniu zabudowy mieszkaniowej i nie mog¹ wraz zwi¹zanym
z nim zagospodarowaniem przekraczaæ 50% terenu dzia³ki budowlanej;
c) zakaz lokalizacji funkcji uci¹¿liwych, których rodzaj zainwestowania jest zaliczany do mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, a w przypadku zaliczenia do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
przed wydaniem decyzji ustalaj¹cej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wymóg udokumentowania, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych dotycz¹cych
ochrony rodowiska, zakresu oddzia³ywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego na rodowisko, tj. nie przekroczenia granic dzia³ki budowlanej;
d) zakazuje siê lokalizacji funkcji handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2;
e) wymaga siê od zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej aby nie wykracza³a poza linie nieprzekraczalne dla zabudowy wed³ug granic stref z ograniczeniami dla zabudowy wskazanych na rysunku planu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 7,
zwi¹zanych z zachowaniem odpowiednich odleg³oci od istniej¹cych i planowanych dróg publicznych w s¹siedztwie;
f) wymaga siê wskanika intensywnoci zabudowy
nie wiêkszego od 0,2;
g) wymaga siê zachowania 70% powierzchni terenu w stanie biologicznie czynnym;
h) zakazuje siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 25 w obecnym i planowanym
przebiegu (obejcie miasta Czerska) wed³ug planu, o którym mowa w § 9;
i) zakazuje siê w³¹czeñ komunikacyjnych bezporednio do drogi krajowej nr 22 w obecnym i planowanym przebiegu (obejcie miasta Czerska) wed³ug planu, o którym mowa w § 9, w tym zjazdu
bezporedniego na teren;
j) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 4 pkt 1, 3, 5÷11;
k) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanych przy³¹czy kablowych, które nale¿y wykonaæ
z istniej¹cej linii niskiego napiêcia zasilanej ze stacji
transformatorowej Czersk Wie 6, liniê przebudowaæ na liniê o wiêkszym przekroju.
2. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Z³otowo, gmina Czersk (obejmuj¹cy dzia³kê nr 253 w obrêbie Z³otowo) oznaczonym
symbolem P25MN zgodnie z rysunkiem planu, na za-
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³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y, ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o
nastêpuj¹cych zasadach:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie dwie
dzia³ki budowlane, w tym jedna z adaptowan¹ istniej¹c¹ zabudow¹ o powierzchni ka¿dej z nich minimum 1000 m2, z zachowaniem równoleg³oci/prostopad³oci linii podzia³u do linii rozgraniczaj¹cej z
przyleg³¹ drog¹ publiczn¹ (zalecane linie podzia³u
wed³ug rysunku planu);
2) zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza zwi¹zana z
funkcj¹ mieszkaniow¹ nie mo¿e wykraczaæ poza linie nieprzekraczalne dla zabudowy (granice strefy
wskazanej na rysunku planu);
3) powierzchnia terenu pozostawionego w stanie biologicznie czynnym minimum 50%;
4) wymogi wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w strefie
ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w
tym wymaga siê aby: wysokoæ zabudowy nie przekroczy³a jednej pe³nej kondygnacji z dopuszczeniem
dodatkowo poddasza u¿ytkowego, wysokoæ posadzki parteru nie przekroczy³a 0,6 m n.p.t.;
5) ze wzglêdu na po³o¿enie w Lenym Kompleksie Promocyjnym Bory Tucholskie ogranicza siê stosowanie rodzajów opa³u do niskoemisyjnych i nieemisyjnych do wszelkiego rodzaju palenisk;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹ nale¿y wybudowaæ w miejsce istniej¹cej linii napowietrznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej Czersk
Wie 2;
7) ustalenia zawarte w § 4 pkt 1÷3, 5÷11, z tym ¿e w
pkt 9 z wy³¹czeniem budynków handlowo-us³ugowych.
Rozdzia³ 5
Skutki prawne
§8
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 30% a dla terenów przeznaczonych pod
poszerzenia istniej¹cych i planowane nowe ci¹gi komunikacyjne, dla których stawkê tê ustala siê na 0%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 6
Przepisy uchylaj¹ce
§9
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk uchwalony uchwa³¹
Nr XXIX/250/93 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca
1993 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 13, poz. 173 z dnia
06 padziernika 1993 r. ze zm. z 1993 r. Nr 13, poz. 180;
z 1994 r. Nr 12, poz. 122, Nr 17, poz. 247; z 1996 r. Nr 22,
poz. 95; z 1997 r. Nr 30, poz. 161; w Dz. Urz. Woj. Pom.
z 1999 r. Nr 102, poz. 978, 979, 980, 981 i 982; z 2001 r.
Nr 21 poz. 191, Nr 31 poz. 323; z 2002 r. Nr 9 poz. 148,
Nr 12, poz. 218, Nr 50, poz. 1218] z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ dotycz¹cych te-

renów, o których mowa w § 1, obejmuj¹cych czêæ terenu oznaczonego symbolem G12MN i tereny rolne (nieoznaczone).
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 7
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1730
UCHWA£A Nr VIII/83/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment miasta Czersk  tereny dzia³ek o numerach: nr 337/16, 337/22, 337/26, 337/27.
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 art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cy fragment miasta Czersk  tereny dzia³ek o numerach 337/16, 337/22, 337/26, 337/27.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
stanowi zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalonego Uchwa³¹ Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. U. Woj. Bydgoskiego
Nr 7, poz. 111 z dnia 30 czerwca 1992 r.).
3. Granice terenów objêtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunkach planu w skali 1:500.
4. Nie ustala siê tymczasowych zasad zagospodarowania,
urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu okrelonych jako
zakres ustaleñ planu wg Uchwa³y Nr XXVIII/297/01 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2001 r.
§2
1. Ustalenia tekstowe dla poszczególnych planów przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 2, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 337/16, 337/22, 337/26, 337/27 ustalenia tekstowe
s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 2):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MW
2. FUNKCJA TERENU
podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
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dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), lokalizacja urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ustala siê minimalny % powierzchni przyrodniczo 
czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 10%
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  12m.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd od strony ul Lipowej (poza obszarem opracowania planu) projektowanym ci¹giem pieszo-jezdnym
w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej
ni¿ 2 m.p. /100 m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Lipowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do kanalizacji
sanitarnej w s¹siednich dzia³kach (337/15, 337/18)
Odprowadzenie wód opadowych  z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce z terenów utwardzonych wody opadowe odprowadziæ do
kanalizacji deszczowej, gruntu lub innego odbiornika
wód deszczowych po oczyszczeniu w separatorach
substancji ropopochodnych i piaskownikach
Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci w s¹siednich
dzia³kach (337/15, 337/18) na warunkach uzgodnionych
z zarz¹dca sieci
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanego obwodu kablowego nn ze stacji transformatorowej
"Sp. Mieszkaniowa"
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie dzia³ki w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE ZZ
2. FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zieleñ zieleñców i skwerów
funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ustala siê 90 % powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi)
teren ogólnodostêpny
4. PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zakaz lokalizacji budynków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i
urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd od projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX
zakaz postoju pojazdów samochodowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
nie przewiduje siê
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE G
2. FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zabudowa gara¿owa
funkcja dopuszczalna  parking, urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od
budynku mieszkalnego na s¹siedniej dzia³ce  jak na
rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ki
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê podzia³ na potrzeby realizacji funkcji terenu, zasad podzia³u nie ustala siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maksymalna wysokoæ zabudowy 5 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Lipowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  nie przewiduje
siê
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej i projektowanej sieci nn (wykonanie przy³¹czy) ze stacji
transformatorowej Sp. Mieszkaniowa
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie terenu w zamkniêtych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 7m  8m
 jak na rys. planu
dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
zakaz parkowania pojazdów samochodowych
4. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art.
36 ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na:
30% dla terenów przeznaczonych pod inwestycje: budownictwo mieszkaniowe i gara¿e (MW,G),
0% dla terenów komunikacyjnych i zieleni urz¹dzonej
(KX,ZZ).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1730, 1731
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§3

§2

Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest za³¹cznik graficzny 
Rysunek planu  w skali 1:500 gdzie obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki
 oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy.

1.1. USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden dom mieszkalny:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  1500 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m,
e) poziom posadzki parteru  max 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z pasem technicznym;
 10,0 m od linii brzegowej jeziora.
KX  ogólnodostêpny pas terenu o szerokoci 1,5 m
przeznaczony na ci¹g pieszy i obs³ugê techniczn¹
brzegu.
KZ  teren przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej do szerokoci 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych (10,0 m od osi jezdni).
T  pas terenu przeznaczonego na przebieg liniowych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
1.2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki z drogi wojewódzkiej nr
218, poprzez pas techniczny. Zainwestowanie terenu objêtego planem musi byæ poprzedzone wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê tej drogi.
1.3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do systemu
kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po
podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug

§4
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc plan: miejscowy planu ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony Uchwa³¹ Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. U. Woj. bydgoskiego Nr 7, poz. 111 z dnia
30 czerwca 1992 r.).
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1731
UCHWA£A Nr IX/183/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 788/5 we wsi
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (T.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,1906 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 788/5, po³o¿onego we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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grup asortymentowych  na gminne wysypisko mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek;
b) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ od strony drogi
wojewódzkiej.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
Obszar po³o¿ony jest w:
a) otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w
Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr
59, poz. 294) zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr O-V-7226/1/93 Woj. Gd. z dnia
06.08.1993 r.),
b) bezporednim s¹siedztwie jeziora Osowskiego 
wszelkie dzia³ania zwi¹zane z korzystaniem z wód
podlegaj¹ ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115
poz. 1229 art. 27 pkt 1).
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski (G³ówne zbiorniki wód podziemnych
jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr IX/184/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 789/4 i 789/5 we
wsi Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,6800 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 789/4 i 789/5, po³o¿onego we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  dwa domy mieszkalne:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki budowlanej  1500 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy mierzona od poziomu terenu
do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m,
e) poziom posadzki parteru  max 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1732
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i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej
(KZ);
 wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z zieleni¹ krajobrazow¹.
KX  ogólnodostêpny pas terenu o szerokoci 1,5 m
przeznaczony na ci¹g pieszy i obs³ugê techniczn¹
brzegu.
KZ  teren przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej do szerokoci 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  droga serwisowa o szerokoci 9,5 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. W ci¹gu tej drogi nale¿y usytuowaæ chodnik o szerokoci min. 1,5 m oraz obok istniej¹cego uzbrojenia jezdniê szerokoci 4,5 m i cie¿kê rowerow¹ dwukierunkow¹ szerokoci 2,0 m.
ZK  zieleñ krajobrazowa  dopuszcza siê realizacjê
ma³ej architektury.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
 dojazd do terenu poprzez drogê serwisow¹, zaprojektowan¹ wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ek, z
wspólnym wjazdem na drogê wojewódzk¹ nr 218,
usytuowanym w osi ul.Szafirowej. Zainwestowanie terenu objêtego planem musi byæ poprzedzone wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej, na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê tej drogi.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do systemu
kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni drogi
serwisowej (KW) i parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce drzewa i krzewy do strony jeziora;
b) minimum 20% terenu dzia³ek nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek;
c) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ od strony drogi
wojewódzkiej.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
Obszar po³o¿ony jest w:
a) otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w
Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 59, poz. 294)
b) zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia
wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni.
Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji
nr O-V-7226/1/93 Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.),
c) bezporednim s¹siedztwie jeziora Osowskiego 
wszelkie dzia³ania zwi¹zane z korzystaniem z wód
podlegaj¹ ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115
poz. 1229 art. 27 pkt 1).
1.6.USTALENIA INNE:
a) teren le¿y w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika
wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski (G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do
objêcia ochron¹).
b) realizacja uk³adu komunikacyjnego wymaga usuniêcia jednego drzewa.
c) ogrodzenie wzd³u¿ granic dzia³ek od strony drogi
wojewódzkiej mo¿e byæ wykonane jako pe³ne, zapewniaj¹ce izolacjê od uci¹¿liwoci tej drogi.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr VIII/107/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 23 lipca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr: 99, 100/1,
100/2, 101, 104/1, 104/2, 105/2, 105/5,105/6, 107, 115,
121 (cz.dz.), 123, 124/1 i 124/2 w obrêbie geodezyjnym
Sycewice.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40, ust. 1
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 Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obej-muj¹cego dzia³ki nr: 99, 100/1,
100/2, 101, 104/1, 104/2, 105/2, 105/5,105/6, 107, 115, 121
(cz.dz.), 123, 124/1 i 124/2 w obrêbie geodezyjnym Sycewice, zwany dalej planem.
§2
1. Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ tekstowych zawartych w treci niniejszej uchwa³y i ustaleñ graficznych zawartych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie cyfrowo  literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi. Cyfry oznaczaj¹ kolejny numer porz¹dkowy od 1 do 7, a dla terenów
komunikacyjnych od 01 do 09, litery  przeznaczenie terenu lub sposób zagospodarowania:
a) UKS  teren us³ug zwi¹zanych z komunikacj¹,
b) P  teren przemys³u, magazynów, placów, sk³adów,
c) PR,U/Mn  teren produkcji rzemielniczej, us³ug,
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
d) Z£  teren zieleni ³¹kowej,
e) EE  teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
f) KL  droga lokalna,
g) KD  droga dojazdowa,
h) KDW  droga dojazdowa wewnêtrzna,
i) KD  teren na poszerzenie drogi dojazdowej,
j) KR  rezerwa komunikacyjna  na przebudowê
skrzy¿owania drogi krajowej nr 6 z drog¹ lokaln¹
01 KL, ewentualnie na budowê drogi dojazdowej;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, w tym tymczasowe obowi¹zuj¹ce do czasu przebudowy rowu melioracyjnego;
5) strefa wykluczona z funkcji mieszkaniowej;
6) napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV do
demonta¿u;
7) napowietrzna linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV do
demonta¿u;
8) istniej¹cy wodoci¹g do demonta¿u;
9) zieleñ izolacyjno  krajobrazowa.
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3. Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ znaczenie informacyjne, wskazuj¹ce okrelone rozwi¹zania przestrzenne i regulacyjne odnonie podzia³u na dzia³ki i wyjaniaj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w planie:
1) rysunek planu  rysunek planu na mapie sytuacyjno
 wysokociowej w skali 1:1000 z naniesionymi granicami w³adania, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y;
2) teren  teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby wskazuj¹cej kolejny numer terenu
oraz liter okrelaj¹cych przeznaczenie terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia na rysunku
planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku 
nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów, obowi¹zuj¹ca dla nowoprojektowanej zabudowy;
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynków mierzona od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych;
5) funkcja mieszkaniowa  budynki mieszkalne lub
mieszkania;
6) przepisy szczególne  obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw.
§4
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 17 terenów, w tym 9 terenów komunikacyjnych, oznaczonych
symbolami cyfrowo-literowymi i wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi (oznaczenia cyfrowe: od 1 do 8, a dla
terenów komunikacyjnych od 01 do 09).
§5
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, poza terenami komunikacyjnymi, s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren 1UKS:
a) przeznaczenie terenu:
 teren us³ug zwi¹zanych z komunikacj¹ samochodow¹  zaplecze techniczne motoryzacji, o
programie maksymalnie obejmuj¹cym: stacjê
serwisow¹ samochodów, stacjê paliw, parkingi, salon samochodowy, centrum logistyczne,
autosk³adowanie, parkingi, oraz obs³ugê podró¿nych w zakresie: us³ug handlowych, gastronomicznych, bankowych, hotelarskich, informacji turystycznej, i.t.p.,
 dopuszcza siê przeznaczenie do 20% powierzchni terenu, a w przypadku podzia³u terenu  do 20% powierzchni dzia³ki, pod us³ugi
inne ni¿ zwi¹zane z komunikacj¹ samochodow¹, pod warunkiem, ¿e lokalizacja tych us³ug
nie ograniczy mo¿liwoci zagospodarowania
pozosta³ej czêci terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym powy¿ej,
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów,
 wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹,
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b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
 podzia³ dzia³ek pod warunkiem zapewnienia dla
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek dostêpu do drogi
publicznej i zapewnienia odpowiedniej do zainwestowania, liczby miejsc parkingowych,
 minimalna powierzchnia dzia³ki  5000 m2,
c) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 40 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej
nr 6 oraz 10 m od drogi 01KL i drogi gminnej przebiegaj¹cej w s¹siedztwie planu oraz terenu 2P, jak
na rysunku planu,
 zakazuje siê lokalizacji reklam w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej
nr 6,
 wysokoæ zabudowy  do 12 m,
 poziom posadowienia parteru budynków  do
30 cm ponad poziom terenu,
 dachy dwu- lub wielospadowe, o preferowanym
spadku po³aci od 100÷500, pokrycie dachowe:
dachówka ceramiczna lub inne podobne,
 powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna wynosiæ co najmniej 20% powierzchni dzia³ki,
 istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ rozbudowie,
nadbudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania
budynków, pod warunkiem utrzymania ustalonego w lit.a, przeznaczenia terenu,
 obiekty zaprojektowaæ i rozplanowaæ tak, aby
wspólnie tworzy³y harmonijny zespó³ zabudowy,
wyeksponowany w pamie drogi krajowej nr 6,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic terenu,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 nawierzchnie dróg wewnêtrznych, parkingi zrealizowaæ w technologii uniemo¿liwiaj¹cej infiltracjê
zanieczyszczeñ do wód podziemnych i gleby.
2) teren 2P:
a) przeznaczenie terenu:
 teren przemys³u, magazynów, placów, sk³adów,
 dopuszcza siê realizacjê zaplecza administracyjno-socjalnego, wynikaj¹cego z profilu i skali produkcji oraz przyjêtych technologii,
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów,
 wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
 minimalna powierzchnia dzia³ki  15.000 m2,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10 m od terenu 1UKS i od drogi gminnej przebiegaj¹cej w s¹siedztwie planu oraz 10 m i 30 m od
drogi 01KL, jak na rysunku planu,
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 powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna wynosiæ co najmniej 15% powierzchni dzia³ki,
 nale¿y przebudowaæ napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 15 kV i nn 0,4 kV na linie kablowe, które powinny byæ poprowadzone wzd³u¿
wschodniej granicy terenu, pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu,
 ustala siê obowi¹zek rezerwacji terenu pod lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
 nale¿y zaplanowaæ drogi ewakuacyjne na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof, aktów terroryzmu lub wojny,
 realizacja zabudowy i zagospodarowanie terenu
mo¿e odbywaæ siê wieloetapowo, wed³ug spójnej koncepcji zagospodarowania ca³ego terenu,
któr¹ nale¿y przedstawiæ na etapie uzyskiwania
pozwoleñ na budowê,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic terenu,
 nale¿y zastosowaæ wszelkie dostêpne rozwi¹zania techniczne, technologiczne i organizacyjne w
celu dotrzymania obowi¹zuj¹cych standardów
emisyjnych, w szczególnoci dotycz¹cych dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeñ do
powietrza, gleb i wód, emisji substancji zapachowych, ha³asu, wibracji, pól elektromagnetycznych
i promieniowania, a równoczenie w celu dotrzymania obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska i wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia powa¿nych awarii przemys³owych,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 urz¹dziæ zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹ w pasie
pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi terenu, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, jak na rysunku planu, z uwzglêdnieniem lokalizacji niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
 przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania
warunków geologicznych, celem ustalenia warunków realizacji planowanej inwestycji;
3) teren 3P:
a) przeznaczenie terenu:
 teren przemys³u, magazynów, placów, sk³adów,
 dopuszcza siê realizacjê zaplecza administracyjno-socjalnego, wynikaj¹cego z profilu i skali produkcji oraz przyjêtych technologii oraz dopuszcza
siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów,
 wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
 nie przewiduje siê,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
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 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10 m od drogi 01KL i drogi gminnej przebiegaj¹cej w s¹siedztwie planu, 30 m od granicy
lasu i 32 m od drogi 04KD, jak na rysunku planu,
 powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna wynosiæ co najmniej 15% powierzchni dzia³ki,
 nale¿y zaplanowaæ drogi ewakuacyjne na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof, aktów terroryzmu lub wojny,
 od strony lasu zachowaæ pas przeciwpo¿arowy o
szerokoci minimum 4 m,
 realizacja zabudowy i zagospodarowanie terenu
mo¿e odbywaæ siê wieloetapowo, wed³ug spójnej koncepcji zagospodarowania ca³ego terenu,
któr¹ nale¿y przedstawiæ na etapie uzyskiwania
pozwoleñ na budowê,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic terenu,
 zastosowaæ wszelkie dostêpne rozwi¹zania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu
dotrzymania obowi¹zuj¹cych standardów emisyjnych, w szczególnoci dotycz¹cych dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeñ do powietrza, gleb i wód, emisji substancji zapachowych,
ha³asu, wibracji, pól elektromagnetycznych i promieniowania, a równoczenie w celu dotrzymania obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska i wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia
powa¿nych awarii przemys³owych,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 nale¿y urz¹dziæ zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹ w
pasie pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
a nieprzekraczalna lini¹ zabudowy od dróg, jak
na rysunku planu, z uwzglêdnieniem lokalizacji
niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
 przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania
warunków geologicznych, celem ustalenia warunków realizacji planowanej inwestycji;
4) teren 4PR,U/Mn:
a) przeznaczenie terenu:
 teren produkcji rzemielniczej, us³ug, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, integralnie powi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów,
 wyklucza siê funkcje us³ugowe z zakresu owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej wi¹¿¹ce siê z budow¹
obiektów u¿ytecznoci publicznej takich jak: szko³y, szpitale, domy spokojnej staroci, domy opieki spo³ecznej,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
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 podzia³ na dzia³ki wed³ug zasad pokazanych na
rysunku planu lub inny, wynikaj¹cy ze wspólnego dla ca³ego terenu projektu podzia³u, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni
dzia³ki 1600m2 i zapewnienia bezporedniego
dojazdu do ka¿dej z dzia³ek z dróg wyznaczonych
na rysunku planu,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³ociach 10 m od dróg 01KL, 05KD, 06KD i od
rowu melioracyjnego przebiegaj¹cego w bezporednim s¹siedztwie, na wschód od terenu, jak
na rysunku planu,
 obowi¹zuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej
w strefie szerokoci 20 m, licz¹c od drogi 01KL,
jak na rysunku planu,
 powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 powierzchnia terenu czynna biologicznie musi wynosiæ minimum 40% powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  do 10 m,
 dachy dwu- lub wielospadowe, o preferowanym
spadku po³aci od 300 do 450, pokrycie dachowe:
dachówka ceramiczna lub inne podobne,
 ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych,
 budynki na dzia³ce winny tworzyæ zespó³ zabudowy zharmonizowany pod wzglêdem formy,
kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic w³asnoci,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 wprowadziæ zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹
wzd³u¿ ogrodzeñ,
 zapewniæ ekologiczn¹ os³onê rowu melioracyjnego przebiegaj¹cego w s¹siedztwie na wschód od
terenu poprzez utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych wzd³u¿ rowu oraz zachowaæ dostêp
do rowu w celu umo¿liwienia jego konserwacji,
 przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania
warunków geologicznych, celem ustalenia warunków realizacji planowanej inwestycji;
5) teren 5PR,U/Mn:
a) przeznaczenie terenu:
 teren produkcji rzemielniczej, us³ug, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, integralnie powi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów,
 wyklucza siê funkcje us³ugowe z zakresu owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej wi¹¿¹ce siê z budow¹
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obiektów u¿ytecznoci publicznej takich jak: szko³y,
szpitale, domy spokojnej staroci, domy opieki spo³ecznej,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
 podzia³ na dzia³ki wed³ug zasad pokazanych na
rysunku planu lub inny, wynikaj¹cy ze wspólnego dla ca³ego terenu projektu podzia³u, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni
dzia³ki 2000m2 i zapewnienia bezporedniego
dojazdu do ka¿dej z dzia³ek z dróg wyznaczonych
na rysunku planu,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, w tym
tymczasowe, t.j. obowi¹zuj¹ce do czasu przebudowy istniej¹cego rowu melioracyjnego przebiegaj¹cego przez teren, w odleg³ociach: 10 m od
dróg 04KD i 05KD, 15 m od terenu 7 Z£ oraz 5 m
od rowu melioracyjnego, jak na rysunku planu,
 obowi¹zuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej
w strefie szerokoci 20 m, licz¹c od drogi 04KD,
jak na rysunku planu,
 powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 powierzchnia terenu czynna biologicznie musi wynosiæ minimum 40% powierzchni dzia³ki,
 nale¿y zdemontowaæ napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 15 kV i nn 0,4 kV,
 wysokoæ zabudowy  do 10 m,
 dachy dwu- lub wielospadowe, o preferowanym
spadku po³aci od 300 do 450, pokrycie dachowe:
dachówka ceramiczna lub inne podobne,
 ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych,
dopasowane do otoczenia,
 budynki na dzia³ce winny tworzyæ zespó³ zabudowy zharmonizowany pod wzglêdem formy,
kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic w³asnoci,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 wprowadziæ i utrzymaæ zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹ wzd³u¿ ogrodzeñ,
 do czasu funkcjonowania w terenie odkrytego
rowu melioracyjnego zapewniæ jego ekologiczn¹
os³onê poprzez utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych wzd³u¿ rowu i zachowaæ dostêp do
rowu w celu umo¿liwienia jego konserwacji,
 przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania
warunków geologicznych, celem ustalenia warunków realizacji planowanej inwestycji;
6) teren 6PR,U/Mn:
a) przeznaczenie terenu:
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 teren produkcji rzemielniczej, us³ug, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej integralnie powi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów,
 wyklucza siê funkcje us³ugowe z zakresu owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej wi¹¿¹ce siê z budow¹
obiektów u¿ytecznoci publicznej takich jak: szko³y, szpitale, domy spokojnej staroci, domy opieki spo³ecznej,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
 podzia³ na dzia³ki wed³ug zasad pokazanych na
rysunku planu lub inny, wynikaj¹cy ze wspólnego dla ca³ego terenu projektu podzia³u, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni
dzia³ki 2500 m2 i zapewnienia bezporedniego
dojazdu do ka¿dej z dzia³ek z dróg wyznaczonych
na rysunku planu,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³ociach 10 m od dróg 06KD i 09KD oraz 15 m
od istniej¹cego rowu melioracyjnego, jak na rysunku planu,
 powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 powierzchnia terenu czynna biologicznie musi wynosiæ minimum 40% powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  do 10 m,
 dachy dwu- lub wielospadowe, o preferowanym
spadku po³aci od 300 do 450, pokrycie dachowe:
dachówka ceramiczna lub inne podobne,
 ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych,
dopasowane do otoczenia,
 budynki na dzia³ce winny tworzyæ zespó³ zabudowy zharmonizowany pod wzglêdem formy,
kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic w³asnoci,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹
wzd³u¿ ogrodzeñ,
 zapewniæ ekologiczn¹ os³onê rowów melioracyjnych przebiegaj¹cych w s¹siedztwie na wschód
i po³udnie od terenu, poprzez utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych wzd³u¿ rowów
oraz zachowaæ dostêp do rowów w celu umo¿liwienia ich konserwacji,
 przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania
warunków geologicznych, celem ustalenia warunków realizacji planowanej inwestycji;
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7) teren 7 Z£:
a) przeznaczenie terenu:
 teren zieleni ³¹kowej,
 dopuszcza siê przebieg sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
 nie dotyczy,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 preferowane ekstensywne u¿ytkowanie rolnicze,
 nale¿y zapewniæ dostêp do rowu melioracyjnego
przebiegaj¹cego przez teren i w s¹siedztwie, na
po³udnie od terenu, w celu umo¿liwienia ich konserwacji;
8) teren 8EE:
a) przeznaczenie terenu:
 teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki:
 nie przewiduje siê,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê lokalizacjê budynku stacji transformatorowej 15/04 kV, zaprojektowanego z zachowaniem wysokich walorów estetycznych,
 wysokoæ zabudowy  do 3,5 m,
 dach dwu- lub czterospadowy, o preferowanym
spadku po³aci od 300 do 450, pokrycie dachowe:
dachówka ceramiczna lub inne podobne,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wed³ug § 6,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 7,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 stacjê transformatorow¹ projektowaæ zgodnie z
warunkami technicznymi dla tego rodzaju obiektów.
§6
1. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga komunikacyjna terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi odbywaæ siê bêdzie z dróg publicznych lokalnych i dojazdowych oraz poprzez drogi wewnêtrzne;
2) dostêp do drogi krajowej nr 6  z istniej¹cego skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ lokaln¹ 01KL;
3) w przypadku stwierdzenia przez zarz¹dcê drogi krajowej nr 6 zagro¿eñ bezpieczeñstwa ruchu i degradacji drogi w rejonie istniej¹cego skrzy¿owania, spowodowanych dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ podmiotów
zlokalizowanych w obszarze planu, w szczególnoci
na terenach 1UKS, 2P i 3P, zobowi¹zuje siê je do przebudowy skrzy¿owania na koszt w³asny;
4) w granicach dzia³ek zapewniæ miejsca postojowe dla
sta³ych i okresowych u¿ytkowników, w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
5) nale¿y urz¹dziæ co najmniej dwa wjazdy z drogi 01KL
na tereny 2P i 3P, oddalone od siebie minimum 75 m;
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6) w celu umo¿liwienia dojazdu do czêci terenu Z£,
po³o¿onej na zachód od rowu melioracyjnego, w
razie koniecznoci nale¿y ustanowiæ s³u¿ebnoæ drogow¹ na przyleg³ej dzia³ce, usytuowanej na terenie
5PR,U/Mn.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych:
1) teren 01KL:
a) przeznaczenie terenu:
 droga lokalna (gminna),
b) zasady zagospodarowania terenu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m, jak
na rysunku planu,
 jezdnia o szerokoci minimum 6 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci minimum 2 m,
 w³¹czenie do drogi krajowej nr 6 poprzez istniej¹ce skrzy¿owanie,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
 teren dla realizacji celów publicznych;
2) teren 02KR:
a) przeznaczenie terenu:
 rezerwa komunikacyjna  na przebudowê skrzy¿owania drogi krajowej nr 6 z drog¹ lokaln¹
01 KL, ewentualnie na budowê drogi dojazdowej (gminnej),
b) zasady zagospodarowania terenu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, jak
na rysunku planu,
 zale¿nie od potrzeb przebudowaæ istniej¹ce sieci in¿ynieryjne i zrealizowaæ planowane sieci,
c) inne ustalenia:
 teren dla realizacji celów publicznych,
 budowa drogi dojazdowej mo¿liwa wy³¹cznie
po realizacji docelowego skrzy¿owania;
3) teren 03KD:
a) przeznaczenie terenu:
 teren na poszerzenie drogi dojazdowej (gminnej),
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych od 0 do
3 m, jak na rysunku planu,
c) inne ustalenia:
 teren dla realizacji celów publicznych;
4) teren 04KD:
a) przeznaczenie terenu:
 droga dojazdowa (gminna),
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, jak
na rysunku planu,
 minimalna szerokoæ jezdni  5,5 m,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
 teren dla realizacji celów publicznych;
5) teren 05KD:
a) przeznaczenie terenu:
 droga dojazdowa (gminna),
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m, jak
na rysunku planu,
 minimalna szerokoæ jezdni  6 m,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
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c) inne ustalenia:
 teren dla realizacji celów publicznych;
teren 06KD:
a) przeznaczenie terenu:
 droga dojazdowa (gminna),
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, jak
na rysunku planu,
 minimalna szerokoæ jezdni  5 m,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
c) inne ustalenia:
 teren dla realizacji celów publicznych;
teren 07KDW:
a) przeznaczenie terenu:
 droga dojazdowa wewnêtrzna,
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, jak na
rysunku planu,
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych;
teren 08KDW:
a) przeznaczenie terenu:
 droga dojazdowa wewnêtrzna,
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, jak
na rysunku planu,
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych;
teren 09KD:
a) przeznaczenie terenu:
 droga dojazdowa (gminna),
b) zasady zagospodarowania:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m, jak na
rysunku planu,
 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
 parametry ci¹gu pieszo-jezdnego,
 teren dla realizacji celów publicznych;
§7

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, planowanej do rozbudowy,
b) planowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ prowadziæ w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg,
c) ustala siê demonta¿ istniej¹cego wodoci¹gu, jak na
rysunku planu;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) odprowadzenie cieków socjalno-bytowych i cieków technologicznych o podobnym do cieków socjalno-bytowych sk³adzie  uk³adem grawitacyjnocinieniowym do istniej¹cej sieci t³ocznej,
b) pozosta³e cieki poddaæ procesowi neutralizacji
i oczyszczenia i w zale¿noci od sk³adu odprowadziæ
na oczyszczalniê lub wywieæ w inne, wskazane miejsce sk³adowania,
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c) ustala siê, w zale¿noci od potrzeb, realizacjê przepompowni:
 jednej dla terenów 4PR,U/Mn, 5PR,U/Mn, 6PR,U/
Mn  w pasie drogowym, a indywidualnych dla
terenów 2P i 3P, zlokalizowanych na dzia³kach
w³asnych,
 wspólnej dla w/w terenów  w pasie drogowym;
3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych:
a) wody z dróg, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o nawierzchni utwardzonej  odprowadziæ planowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹, po podczyszczeniu,
do rowu melioracyjnego,
b) wody z dróg dojazdowych, placów i parkingów o
trwa³ej nawierzchni  odprowadziæ po ich podczyszczeniu do planowanej kanalizacji deszczowej w drogach lub do rowów melioracyjnych,
c) wody z po³aci dachowych  zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce lub odprowadziæ planowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹,
d) wody z powierzchni nieutwardzonych  zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce;
4) gospodarka odpadami:
a) odpady komunalne  gromadziæ w szczelnych pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów,
b) odpady niebezpieczne  gromadziæ w odpowiednich
pojemnikach szczelnych, zabezpieczonych przed
przedostaniem siê substancji niebezpiecznych do
rodowiska, a nastêpnie przetransportowaæ i unieszkodliwiæ w miejscu wyznaczonym,
c) pozosta³e odpady  gromadziæ w miejscu ich powstania w sposób bezpieczny dla rodowiska, poddaæ je segregacji i unieszkodliwieniu oraz odzyskowi, a nastêpnie przetransportowaæ w miejsce wskazane,
d) wytwórca odpadów jest obowi¹zany do uzyskania
od w³aciwego organu administracyjnego, w zale¿noci od iloci wytwarzanych odpadów i ich klasyfikacji, pozwolenia lub decyzji na wytwarzanie odpadów;
5) zaopatrzenie w ciep³o:
a) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni wykorzystuj¹cych
do spalania paliwa ekologiczne, jak gaz propan-butan, oleje opa³owe lekkie, energia elektryczna i.t.p.,
b) dopuszcza siê budowê wspólnej kot³owni dla terenów 1UKS, 2P, 3P,
c) w przypadku wykorzystania energii elektrycznej jako
ród³a zaopatrzenia w ciep³o wymagana jest zgoda
w³aciciela sieci na zwiêkszony pobór mocy i energii i odpowiednie dostosowanie urz¹dzeñ;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych linii napowietrznych SN 15 kV, poprzez planowane
stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz planowane
i istniej¹ce linie kablowe nn 0,4 kV i SN 15 kV,
b) do czasu realizacji stacji transformatorowych zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ terenów 4PR,U/Mn,
5PR,U/Mn, 6PR,U/Mn  z istniej¹cej sieci, na warunkach okrelonych przez w³aciciela sieci,
c) dla obs³ugi terenów 4PR,U/Mn, 5PR,U/Mn, 6PR,U/
Mn docelowo nale¿y zrealizowaæ stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kV na terenie 8EE,
d) tereny 2P, 3P wyposa¿yæ w jedn¹ wspóln¹ lub dwie
odrêbne stacje transformatorowe 15/0,4 kV, na dzia³kach w³asnych, w uzgodnieniu z dostawc¹ energii,
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e) zdemontowaæ istniej¹ce linie napowietrzne SN 15
kV i nn 0,4 kV, jak na rysunku planu,
f) linie kablowe, redniego i niskiego napiêcia, nale¿y
prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, a na
terenach przewidzianych do zainwestowania  w
pasie pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi, a liniami
zabudowy,
g) dopuszcza siê realizacjê elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie 7 Z£,
h) owietlenie zewnêtrzne, planowane w drogach 01KL,
05KD i 06KD oraz owietlenie wewnêtrzne projektowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej;
7) zasilanie w ³¹cznoæ na warunkach okrelonych przez
w³aciciela sieci telekomunikacyjnej;
8) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu melioracyjnego, tj. rowów i drena¿u, pod warunkiem zachowania w³aciwych stosunków wodnych w obszarze planu i w otoczeniu, w uzgodnieniu z w³aciwym
zarz¹dem melioracji. Urz¹dzenia drenarskie, w przypadku ich uszkodzenia, winny byæ naprawione na koszt
inwestora.
§8
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê grunty
rolne o powierzchni 10,0672ha, w tym RIVa  4,34ha, RIVb
 0,30ha, PsIV  0,80ha, £IV  3,0939ha, £V  0,86ha,
B-RIVa  0,20ha, B-PsIV  0,26ha, dr-RIVa  0,2133ha.
§9
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 poz. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30% dla terenów: 2P,
3P, 4PR,U/Mn, 5PR,U/Mn i 6PR,U/Mn i 0% dla pozosta³ych terenów.
§ 10
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr III/
21/94 Rady Gminy w Kobylnicy z 25 marca 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 15, poz. 102).
§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do niezw³ocznego przedstawienia Wojewodzie uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem, skierowania uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz umieszczenia odpisu
niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na okres 14
dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Kobylnica.
§ 12
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 11, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J.Gawrych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1734
UCHWA£A Nr VIII/108/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 23 lipca 2003 r.
o zmianie uchwa³y w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 34 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c art. 30 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079 z pón. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala,
co nastêpuje:
§1
§ 2 uchwa³y Nr VII/103/2003 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uznania niektórych
obszarów za u¿ytki ekologiczne otrzymuje brzmienie:
§ 2 Na terenie u¿ytku zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania, lub przekszta³cania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci,
4) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz
gospodarki rybackiej,
6) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych,
7) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
8) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
9) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Kobylnicy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
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Lp.

Przedmiot ochrony

Powierzchnia
(ha)

1.

Torfowisko niskie
nadrzeczne

5,7

2.

Torfowisko niskie
nadrzeczne

4,39

3.

Torfowisko niskie
nadrzeczne

1,56

4.

£¹ka torfowiskowa

1,24

5.

£¹ka torfowiskowa

10,43

6.

£¹ka torfowiskowa

15,63

Po³o¿enie
(gmina, nr dzia³ki)
Gmina Kobylnica
Obrêb Komi³owo
Dz. nr 41/2
Gmina Kobylnica
Obrêb Komi³owo
Dz. nr 51/2
Gmina Kobylnica
Obrêb Lubuñ
Dz. nr 248
Gmina Kobylnica
Obrêb ¯elkówko
Dz. Nr 27
Gmina Kobylnica
Obrêb ¯elkówko
Dz. Nr 53
Gmina Kobylnica
Obrêb ¯elkówko
Dz. Nr 51

1735

§2

UCHWA£A Nr XI/69/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 lipca 2003 r.

W pozosta³ym zakresie uchwa³a Nr III/18/2002 z dnia
5 grudnia 2002 r. pozostaje bez zmian.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie
Nr III/18/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji targowiska i okrelenia wysokoci op³at targowych na terenie miasta i gminy Gniew.

Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 15 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§1
Po paragrafie 1 uchwa³y Nr III/18/2002 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 5 grudnia 2002 r. dodaje siê § 1 a w
nastêpuj¹cym brzmieniu:
1 a
Burmistrz mo¿e wyznaczyæ teren lub plac na organizowanie w miecie i gminie jarmarków, kiermaszy oraz innego typu imprez handlowych.
Sprzeda¿ dokonywana w miejscach wyznaczonych
przez Burmistrza podlega op³acie targowej w wysokoci
3 z³ za 1 m2 zajêtej powierzchni terenu, z wy³¹czeniem
pojazdów.
Op³ata za 1 pojazd wyniesie 5 z³ za sztukê.
Pobór op³aty targowej dokonywany jest w drodze inkasa przez inkasenta wyznaczonego przez Burmistrza.
Inkasent wp³aca do bud¿etu gminy pe³n¹ kwotê pobranej op³aty, ka¿dorazowo po skoñczonym targu.
Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie w wysokoci od
7,5% do 15% pobranej op³aty, wed³ug uznania Burmistrza.
Wynagrodzenie p³atne jest za okresy miesiêczne w terminach okrelonych odrêbnie.
Szczegó³owe zasady wynagrodzenia, poboru i rozliczania druków stosowanych przez inkasenta okrela umowa zawarta miêdzy Burmistrzem, a inkasentem.

§3

§4

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1736
ZARZ¥DZENIE Nr 24/2003
Starosty Starogardzkiego
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domach Pomocy Spo³ecznej prowadzonych przez Powiat Starogardzki.
Na podstawie art. 35 ust. 2I ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pón. zm.), na wniosek Dyrektorów Domów
Pomocy Spo³ecznej prowadzonych przez Powiat Starogardzki, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domach Pomocy Spo³ecznej prowadzonych przez Powiat
Starogardzki, w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Dom Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gdañskim,
ul. Al. Woj. Pol. 12b  1.719,23 z³,
2) Dom Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gdañskim,
ul. Hallera 27  1.884,07 z³,
3) Dom Pomocy Spo³ecznej w Rokocinie - 1.851,00 z³,
4) Dom Pomocy Spo³ecznej w Szpêgawsku - 1.789,23 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

Zarz¹dzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Starosta
S. Neumann

1737
Sygn. akt II SA/Gd 3835/01

WYROK
W IMIENIJ RZECZYPOSPOLITEJ

w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodniczacy: Sêdzia NSA Krzysztof Zió³kowski
Sêdziowie:
NSA Andrzej Przybielski (spr.)
SO (del.) Arkadiusz
Despot-M³adanowicz
Protokolant:
Z. Baca
po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2003 r.
przy udziale Prokuratory Rejonowej Gdañsk-Po³udnie
Gra¿yny Wêgrzyn-Karczmarczyk
sprawy ze skargi Urszuli K.
na uchwa³ê Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
Nr XLVIII/1439/2002
w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onej uchwa³y w ca³oci i
zas¹dza od Gminy Miejskiej w Gdañsku na rzecz skar¿¹cej 10 (dziesiêæ) z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Na oryginale
w³asciwe podpisy
Za zgodnoæ
Sekretarz S¹du
podpis nieczytelny

Dnia 8 stycznia 2003 r.
Naczelny S¹d Adminstracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku
w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodniczacy: Sêdzia NSA Jacek Hyla (spr.)
Sêdziowie:
NSA Andrzej Przybielski
SO (del.) Arkadiusz
Despot-M³adanowicz
Protokolant:
Beata Kaczmar
po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2003 r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okrêgowego w Gdañsku
na uchwa³ê Rady Miasta Gdañska
z dnia 17 listopada 1994 r.
Nr VIII/75/94
w przedmiocie zatwierdzenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onej uchwa³y w czêci dotycz¹cej terenu o powierzchni 3,72 ha oznaczonego
w planie symbolem SGII.20.G.
Na oryginale
w³asciwe podpisy
Za zgodnoæ
Sekretarz S¹du
podpis nieczytelny

1738
Sygn. akt II SA/Gd 1859/02

WYROK

1739
Sygn. akt II SA/Gd 2641/00

WYROK
W IMIENIJ RZECZYPOSPOLITEJ
Dnia 20 marca 2003 r.
Naczelny S¹d Adminstracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku
w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodniczacy: Sêdzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch (spr.)
Sêdziowie:
NSA Anna Or³owska
del. SO Janina Guæ
Protokolant:
Danuta Penkalla
po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2003 r. na rozprawie
sprawy ze skargi Wojewody Pomorskiego
na uchwa³ê Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Nr XIX/179/2000
w przedmiocie ustalenia zasad polityki lokalizacyjnej
wobec wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
na terenie miasta Tczewa
stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onej uchwa³y.

W IMIENIJ RZECZYPOSPOLITEJ
Dnia 20 lutego 2003 r.
Naczelny S¹d Adminstracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku

Na oryginale
w³asciwe podpisy
Za zgodnoæ
Sekretarz S¹du
podpis nieczytelny
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`1740
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
Nr OGD  820/3696  A/18/2003/I/KK
odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Pana Benedykta Nowaka prowadz¹cego
dzia³alnoæ gospodarcz¹ pn.: NASZA ENERGIA Benedykt Nowak, z siedzib¹ w Czerninie, gmina Sztum.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188), w zwi¹zku z art. 30 oraz art.
47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, na wniosek Pana Benedykta Nowaka, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pn.: NASZA ENERGIA Benedykt Nowak, z siedzib¹ w Czerninie, gmina Sztum, posiadaj¹cego koncesje z dnia 29 maja 2002 r.
w zakresie wytwarzania ciep³a Nr WCC/1037/3696/W/3/
2002/MJ oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/
1023/3696/W/3/2002/MJ, po wczeniejszym wezwaniu
Przedsiêbiorstwa do z³o¿enia taryfy, w dniu 1 kwietnia
2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez
zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki w dniu 8 sierpnia
2003 r. wyda³ decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa
w art. 44, 45 i art. 46 ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 8 sierpnia 2003 r.

1741
UCHWA£A Nr XI/271/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon ulicy Przemyskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.

Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujecisko -rejon ulicy Przemyskiej w miecie
Gdañsku obejmuj¹cy obszar po³o¿ony w rejonie ulicy
Przemyskiej jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 005) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy.
Dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
Wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.: elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe,
pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków,
przepompownie cieków, przepompownie melioracyj-
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ne, sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury
technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierz¹t, cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
Dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

4) OSTAB  Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie  ci¹g³a struktura przestrzenna
wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w
tym wód powierzchniowych) i wybrane elementy zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej,
5) ma³y dom mieszkalny  budynek mieszkalny zawieraj¹cy minimalnie 2 maksymalnie 4 mieszkania,
6) nawierzchnia pó³przepuszczalna  nawierzchnia brukowa, betonowa perforowana, trelinka itp. na podbudowie piaskowej.
7) dach stromy  dach o nachyleniu po³aci powy¿ej 35°
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Podstawa
odniesienia

1

2

3

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
4

1.
3.

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

1 mieszkanie
10 ³ó¿ek

MIN 1,2
MIN 2,3

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

Lp.

4.
5.

Rodzaj funkcji

6.

Restauracje, kawiarnie, bary

7.

Biura, urzêdy, poczty, banki

8.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

9.

Kocio³y, kaplice

10.

Domy parafialne, domy kultury

11.

Obiekty muzealne i wystawowe

12.

Przedszkola, wietlice

13.

Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru

1 oddzia³

MIN 3

1 kort

MIN 2

Uwagi
5
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY PRZEMYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU1819
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 4,21 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 23
Zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: 0,6; maksymalna: 0,8,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  na terenie OSTAB 70%, na pozosta³ym terenie 40%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: dla ma³ych domów
mieszkalnych 800 m², dla pozosta³ej zabudowy nie
ustala siê; maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
6) inne:
a) ci¹g pieszy i cie¿ka rowerowa  przebiegaj¹ce w
obszarze OSTAB od projektowanej ulicy Pó³nocnej (poza pó³nocn¹ granic¹ planu) w kierunku
po³udniowo-zachodnim jak na rysunku planu,
b) ci¹gi spacerowe w granicach terenu rekreacyjnosportowego.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: 6 m; maksymalna: 18 m,
3) formy zabudowy  domy mieszkalne powy¿ej 4
mieszkañ dostêpnych z jednej klatki schodowej,
ma³e domy mieszkalne,
4) kszta³t dachu  dachy strome,
5) inne: osiedlowy teren rekreacyjno-sportowy po³o¿ony w rejonie zbiorników wodnych oznaczony na
rysunku planu nale¿y zagospodarowaæ terenowymi urz¹dzeniami rekreacji czynnej (kort tenisowy,
plac sportowy, plac zabaw dla dzieci, plac wypoczynkowy itp.), zieleni¹ i ma³¹ architektur¹.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4 uchwa³y,
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Przemyskiej, ulicy
005-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) fragment terenu znajduje siê w obrêbie OSTAB,
2) nale¿y powi¹zaæ poszczególne fragmenty zieleni
osiedlowej z terenami OSTAB najlepiej alejami
i szpalerami drzew,
3) w ramach powierzchni biologicznie czynnych nale¿y istotnie zwiêkszyæ zadrzewienia przez wprowadzenie nasadzeñ najlepiej w grupach po kilka,
kilkanacie drzew,
4) ci¹gi piesze i spacerowe winny byæ wykonane z nawierzchni pó³przepuszczalnych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g Æ 400 mm,
2) istniej¹ce kolektory kanalizacji deszczowej Æ 1,0 m
i 0,6 m,
3) istniej¹cy kolektor kanalizacji sanitarnej Æ 0,4 m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ustala siê wykorzystanie ci¹gu pieszego okrelonego
w punkcie 6.6a jako drogi technologicznej dla obs³ugi komunalnej infrastruktury technicznej (kolektora
deszczowego i sanitarnego)
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI
1) zalecana odleg³oæ zabudowy od kolektora kanalizacji deszczowej 0,6 m wynosi 5,0 m,
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
3) zaleca siê wyeksponowanie osi widokowej oznaczonej na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY PRZEMYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU1819

1. KARTA TERENU NUMER 002

Poz. 1741
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2. POWIERZCHNIA 0,77 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
pozosta³e funkcje z zakresu strefy 53
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
5) inne  ci¹gi spacerowe oraz elementy zagospodarowania zieleni¹ nale¿y powi¹zaæ z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego
8. PARKINGI 1-2 miejsca postojowe
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ulicy Przemyskiej
(poza granic¹ planu)
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  nie ustala siê
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY PRZEMYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU1819

1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 1,15 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi  koció³, dom parafialny, centrum terapeutyczne, us³ugi owiaty
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
wszystkie pozosta³e z zakresu strefy 33
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê
6) inne  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
5) inne  ustala siê lokalizacjê przestrzennej dominanty
kompozycyjnej w postaci obiektu kubaturowego
8. PARKINGI
zgodnie z § 4 uchwa³y,
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ulicy Przemyskiej
(poza granic¹ planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
lokalizacji budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY PRZEMYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU1819
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1,70 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 23
Zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6 . WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: 0,6; maksymalna: 0,8,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  na terenie OSTAB 70%, na pozosta³ym terenie 40%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: dla ma³ych domów
mieszkalnych 800 m², dla pozosta³ej zabudowy nie
ustala siê; maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
6) inne:
a) ci¹g pieszy i cie¿ka rowerowa  przebiegaj¹ce w
obszarze OSTAB w kierunku po³udniowo-zachodnim jak na rysunku planu,
b) ci¹g pieszy wzd³u¿ po³udniowej granicy jak na rysunku planu.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: 6 m; maksymalna: 18 m,
3) formy zabudowy  domy mieszkalne powy¿ej
4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki schodowej,
ma³e domy mieszkalne,
4) kszta³t dachu  dachy strome,
5) inne: ustala siê zagospodarowanie formami zieleni
niskiej i redniej korytarza krajobrazowo-widokowego przebiegaj¹cego w w¹wozie w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4 uchwa³y
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9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Przemyskiej (poza
granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) fragment terenu znajduje siê w obrêbie OSTAB,
2) nale¿y powi¹zaæ poszczególne fragmenty zieleni
osiedlowej z terenami OSTAB najlepiej alejami
i szpalerami drzew,
3) w ramach powierzchni biologicznie czynnych nale¿y istotnie zwiêkszyæ zadrzewienia przez wprowadzenie nasadzeñ najlepiej w grupach po kilka,
kilkanacie drzew,
4) ci¹gi piesze i spacerowe winny byæ wykonane z nawierzchni pó³przepuszczalnych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g Æ 400 mm,
2) istniej¹ce kolektory kanalizacji deszczowej Æ 1,0 m
i 0,6 m,
3) istniej¹cy kolektor kanalizacji sanitarnej Æ 0,4 m.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ustala siê wykorzystanie ci¹gu pieszego okrelonego
w punkcie 6.6b jako drogi technologicznej dla obs³ugi komunalnej infrastruktury technicznej (kolektora
deszczowego i sanitarnego)
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI
1) zalecana odleg³oæ zabudowy od kolektora kanalizacji deszczowej 0,6 m wynosi 5,0 m,
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
3) zaleca siê wyeksponowanie osi widokowych oznaczonych na rysunku planu.
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Poz. 1741
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
UJECISKO  REJON ULICY PRZEMYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1819

1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 ulica dojazdowa D  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0 %
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulicy Przemyskiej w miecie Gdañsku w skali 1:2000
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenu wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) teren OSTAB,
6) teren rekreacyjno  sportowy,
7) korytarz krajobrazowo- widokowy,
8) osie widokowe,
9) ci¹gi piesze.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r.
poz. 102),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/181/88 MRN z dnia 28 maja 1988 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r.
poz. 150).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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