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§5

UCHWA£A Nr IV/23/2002
Rady Gminy w Starym Targu
dnia 30 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:

Do podstawowych zadañ Gminy nale¿y:
1) organizowanie ¿ycia publicznego Gminy,
2) reprezentowanie mieszkañców Gminy wobec organów
zewnêtrznych,
3) wykonywanie administracji publicznej na w³asn¹ odpowiedzialnoæ, chyba ¿e, ustawy wyranie stanowi¹
inaczej,
4) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
5) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój Gminy.

§1

§6

1. Uchwala siê Statut Gminy Stary Targ stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/133/96 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Targ.

Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ nastêpuj¹ce 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,
21) zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
wykonywane na podstawie ustaw lub porozumieñ.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Starym Targu.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Targ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/23/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT GMINY STARY TARG
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina Stary Targ zwana dalej Gmin¹ jest wspólnot¹
samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.
Siedzib¹ Gminy jest miejscowoæ Stary Targ.
§2
1. Gmina obejmuje terytorium Stary Targ o powierzchni
141 km².
2. Granice Gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do niniejszego Statutu.
§3
Gmina posiada osobowoæ prawn¹. Samodzielnoæ
Gminy podlega ochronie s¹dowej.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I ZAKRES DZIA£ANIA GMINY
§4
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we w³asnym imieniu.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§7
1. W Gminie utworzono nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Bukowo,
2) D¹brówka Malborska,
3) Jordanki,
4) Jurkowie,
5) Kalwa,
6) K¹tki,
7) £oza,
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8) Nowy Targ,
9) Ramoty,
10) Stary Targ,
11) Szropy,
12) Szropy Niziny,
13) Tropy,
14) Tulice.
Granice so³ectw i ich ustrój okrelaj¹ odrêbne statuty
uchwalane przez Radê Gminy.
Rada Gminy mo¿e tworzyæ so³ectwa, jak równie¿ dokonywaæ ich ³¹czenia, podzia³u lub znoszenia w drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
Warunkiem dokonania zmian granic so³ectwa wewn¹trz
obszaru Gminy z inicjatywy Rady jest uprzednie uzyskanie opinii mieszkañców so³ectwa lub so³ectw, które maja byæ utworzone, podzielone lub zniesione. W celu uzyskania opinii zwo³uje siê zebranie wiejskie.
Jeli zmiany granic so³ectwa wyp³ywaj¹ od mieszkañców powinni oni wyst¹piæ do Rady z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem podpisanym przez co najmniej
1/3 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Rada Gminy winna w terminie 3 miesiêcy przed dokonaniem planowanych przekszta³ceñ organizacyjnych
jednostek pomocniczych podj¹æ uchwa³ê o zamierzeniach w tym zakresie, powiadamiaj¹c równoczenie
organy so³ectwa o propozycjach Rady.
Granice so³ectw i ich ustrój okrelaj¹ odrêbne statuty
uchwalone przez Radê Gminy.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectw sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.

mo¿liwoci Gminy mo¿e nast¹piæ w drodze wspó³dzia³ania miêdzykomunalnego poprzez tworzenie zwi¹zków
miêdzygminnych.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I TRYB PRACY GMINY
§ 12
1. Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
wspólnoty samorz¹dowej we wszystkich sprawach
pozostaj¹cych zakresie dzia³ania Gminy, z zastrze¿eniem spraw w których mieszkañcy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w drodze referendum gminnego.
2. Rada Gminy sk³ada siê z 15 radnych wybieranych przez
mieszkañców Gminy w wyborach przeprowadzanych
zgodnie z Ustaw¹  Ordynacja wyborcza do rad gmin.
3. Rada Gminy ze wzglêdu na sw¹ siedzibê w miejscowoci Stary Targ nosi nazwê Rady Gminy w Starym
Targu zwan¹ dalej Rad¹.
§ 13
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cy Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy jako jego zastêpca.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Gminy w trybie przewidzianym w ust. 1.

§8

§ 14

1. Gmina wykonuje  jako w³asne  wszystkie zadania
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Przekazanie Gminie, w drodze ustawy nowych zadañ
w³asnych wymaga zapewnienia koniecznych rodków
finansowych na ich realizacjê na warunkach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie terytorialnym, lub te¿
przewidzianych w ustawach nak³adaj¹cych na Gminê
nowe zadania w³asne.

1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile

§9
1. Gmina realizuje na³o¿one ustawami zadania zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej, jak równie¿ z zakresu
organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów
powszechnych oraz referendum i zadania z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane w myl porozumieñ
zawartych z organem tej administracji.
2. Na realizacjê zadañ o których mowa w ust. 1 Gmina
otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej
do wykonywania tych zadañ, przy zachowaniu zasad
i terminów przewidzianych zakresie ustawach nak³adaj¹cych na Gminê te obowi¹zki oraz zgodnie z podpisanymi w tym zakresie porozumieniami.
§ 10
W celu wykonania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarz¹dowymi.
§ 11
Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
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ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu
okrelenia zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez radê gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o
których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
§ 15
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna dzia³a na zasadach ustalonych przez
Radê w Regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 niniejszego Statutu.
§ 16
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeb, lecz nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybrany Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
3. Obrady sesji mog¹ sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
Terminy kolejnych posiedzeñ w ramach jednej sesji
ustala Przewodnicz¹cy Rady na wniosek Rady, zawiadamiaj¹c ustnie radnych na sesji
4. Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesje
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Rady w terminie 7 dni na wniosek 1/4 ustawowego
sk³adu Rady lub na wniosek Wójta.
5. O terminie sesji nadzwyczajnej Rady nale¿y zawiadomiæ radnych pisemnie lub telefonicznie nie póniej ni¿
na 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê posiedzenia oraz proponowany
porz¹dek obrad z odpowiednimi materia³ami.
6. O terminie sesji zwyczajnej cz³onkowie Rady winni byæ
powiadomieni na na 7 dni przed terminem posiedzenia.
7. Zawiadomienie o sesji winno byæ podane do publicznej wiadomoci.
§ 17
Obrady Rady s¹ jawne i dostêpne dla publicznoci.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§ 18
1. Posiedzenie sesji otwiera i przewodniczy obradom
Przewodnicz¹cy Rady, który pe³ni Funkcjê przewodnicz¹cego obrad.
2. Rada mo¿e wybraæ sekretarza obrad.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
b¹d niemo¿noci przewodniczenia na sesji funkcjê
przewodnicz¹cego obrad pe³ni Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
4. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum zatwierdza siê
porz¹dek obrad oraz dokonuje przyjêcia protoko³u z
poprzedniej sesji.
5. Porz¹dek obrad winien zawieraæ punkt interpelacje
i wolne wnioski.
6. Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku dziennego ma
prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady.
Odpowiedzi udzielaj¹: Wójt, Zastêpca Wójta, Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy poszczególnych komisji lub wyznaczony pracownik. Osoby te udzielaj¹ sprawozdañ z realizacji podjêtych uchwa³.
¯¹danie wyjanieñ mo¿e byæ wczeniej z³o¿one na pimie.
7. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym.
Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied byæ przedmiotem
obrad Rady.
§ 19
Je¿eli Rada nie postanowi inaczej w obradach Rady
uczestniczy Wójt, Zastêpca Wójta, Sekretarz Gminy oraz
Skarbnik Gminy.
W obradach Rady mog¹ tak¿e uczestniczyæ pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielenia wyjanieñ oraz przedstawiciele instytucji, urzêdów
i przedsiêbiorstw, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad oraz so³tysi. Uczestnicy wymienieni w
tym paragrafie bior¹ udzia³ w obradach bez prawa g³osowania.
§ 20
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
g³osowaniu jawnym przez podniesienie rêki, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy ob-
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rad, który winien wynik g³osowanie niezw³ocznie og³osiæ zebranym.
G³osowanie tajne mo¿e byæ zarz¹dzone przez Radê
Gminy wy³¹cznie w wypadkach wskazanych w ustawie o samorz¹dzie terytorialnym oraz przewidzianych
w innych aktach prawnych rangi ustawowej.
G³osowanie tajne przeprowadza powo³ana sporód
radnych Komisja Skrutacyjna w liczbie co najmniej 3
osób.
Karty z oddanymi g³osami w g³osowaniu tajnym i protoko³em Komisji Skrutacyjnej stanowi¹ za³¹cznik do
protoko³u sesji.
Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y przez Radê Gminy.
§ 21

1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
2. W ci¹gu sesji Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu w
sprawie zg³oszenia wniosku o charakterze formalnym,
którego przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
1) stwierdzenia kworum,
2) zdjêcia tematu (sprawy) z porz¹dku obrad,
3) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
6) przeliczenia g³osów w trakcie g³osowania.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
i zachowaniem porz¹dku obrad.
2. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia, albo zachowanie
mówcy w oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy obrad przywo³uje mówcê do porz¹dku a gdy przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e odebraæ g³os. Fakt ten
odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio do radnych, do osób zaproszonych na sesjê oraz do obecnej
na sali publicznoci.
4. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenie Sali
obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d
powagê sesji.
5. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy zamyka sesjê.

2. Protoko³y z posiedzeñ otrzymuj¹ w ci¹gu kadencji Rady
kolejne numery pocz¹wszy od pierwszego.
3. Protoko³y numerowane s¹ cyframi rzymskimi, ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry arabskie roku. Natomiast
uchwa³y Rady Gminy numerem sesji  cyfra rzymska,
³amana przez numer kolejny uchwa³y cyframi arabskimi oraz ³amana przez dwie ostatnie cyfry arabskie roku.
4. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u robienia odpisów i notatek protoko³u sesji.
§ 24
1. Odpis protoko³u z posiedzenia Rady winien byæ w ci¹gu 7 dni przes³any do Wójta wraz z uchwa³ami.
2. Protoko³y z obrad sesji przechowuje siê w Urzêdzie
Gminy w teczkach rzeczowych zgodnie z zasadami
wynikaj¹cymi z instrukcji kancelaryjnej i jednolitego
rzeczowego wykazu akt.
§ 25
Przed przyjêciem przez radnych protoko³u z poprzedniej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki uzupe³niaj¹ce do
protoko³u, przy czym o ich uzupe³nieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad po uprzedniej konsultacji z radnymi.
§ 26
Do pomocy w wykonaniu swoich zadañ Rada tworzy
sta³e lub dorane komisje.
§ 27
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) wykonywanie nadzoru nad Wójtem i administracj¹
gminn¹ w zakresie spraw dla których komisja zosta³a
powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji,
3) wyst¹pienie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców Gminy w sprawach dzia³alnoci Rady oraz
Urzêdu Gminy, przedsiêbiorstw i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.
§ 28
Zakres dzia³ania komisji doranej okrela uchwa³a Rady
o ich powo³aniu.

§ 23

§ 29

1. Z ka¿dego posiedzenia Rady pracownik Urzêdu Gminy sporz¹dza protokó³, który winien zawieraæ:
1) numer, data i miejsce posiedzenia oraz numer
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia i za³¹czon¹ listê obecnoci radnych oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzêdu,
3) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) zatwierdzony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) czas trwania posiedzenia,
7) podpis przewodnicz¹cego obrad i sekretarza obrad.

Rada nie mo¿e przekazywaæ komisji praw decydowania i wydawania zarz¹dzeñ w imieniu Rady.
§ 30
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swoich
cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.
§ 31
1. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ jedynie cz³onkowie
wybrani przez radê ze swojego grona.
2. Z cz³onków poszczególnych komisji Rada wybiera Przewodnicz¹cego Komisji. Cz³onkowie danej komisji ze
swego grona wybieraj¹ Wiceprzewodnicz¹cego.
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§ 32

1. Posiedzenie komisji zwo³uje i ustala porz¹dek obrad
przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Komisje w razie potrzeb mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 33
Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Bud¿etu, finansów i planowania,
2) Rolnictwa, us³ug i przemys³u,
3) Zdrowie, owiaty, kultury i spraw socjalnych,
4) Bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
5) Rewizyjn¹.
§ 34
Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce zadañ, przedmiotu dzia³ania oraz sk³adu osobowego komisji sta³ych okrela Rady Gminy w regulaminach pracy poszczególnych
komisji.
§ 35
1. Przewodnicz¹cy Komisji, w razie jego nieobecnoci
wiceprzewodnicz¹cy sk³ada co najmniej raz w roku
sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
2. Na wniosek Rady sprawozdania komisji mog¹ byæ sk³adane wczeniej.
§ 36
1. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ na wniosek przewodnicz¹cego komisji lub 50% sk³adu komisji.
2. O miejscu i terminie posiedzenia powiadamia siê cz³onków komisji w sposób skuteczny najpóniej na 3 dni
przed planowanym terminem posiedzenia.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu nale¿y podaæ propozycjê porz¹dku obrad oraz Za³¹czyæ niezbêdne materia³y.
4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestnicy
w nim co najmniej 50% sk³adu Komisji.
5. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³. Wnioski
i opinie przekazuje siê Wójtowi do rozwa¿enia b¹d te¿
pod obrady Rady.
6. W posiedzeniu komisji mog¹ uczestniczyæ Radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 37
1. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami, których reprezentuj¹ w Radzie, przede
wszystkim dla:
1) informowanie wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
2) informowanie wyborców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
3) upowszechniania uchwa³ i przedsiêwziêæ Rady oraz
mobilizowania mieszkañców Gminy do ich realizacji,
4) konsultowania materia³ów, spraw i projektów
uchwa³ Rady,
5) przyjmowania postulatów, wniosków i skarg wyborców,
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2. Ka¿dy radny mo¿e domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji i komisji spraw, które wynikaj¹ z postulatów
i skarg mieszkañców.
3. Radni swoj¹ obecnoæ na posiedzeniach Rady i komisji stwierdzaj¹ podpisem na licie obecnoci
4. W razie niemo¿noci uczestniczenia w obradach Rady
lub posiedzeniach komisji, Radny powinien przed ich
terminem odbycia usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ.
§ 38
1. Radnym za udzia³ w pracach Rady Gminy i jej organów oraz na posiedzeniach komisji przys³uguj¹ diety
na zasadach ustalonych w odrêbnej uchwale Rady
Gminy.
2. Rada Gminy mo¿e ponadto w stosowanej uchwale
Rady Gminy ustanowiæ zasady na jakich so³tysom bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowej.
ROZDZIA£ IV
ORGANY WYKONAWCZE ZARZ¥DZAJ¥CE GMINY
§ 39
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich, w g³osowaniu tajnym.
3. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez radê gminy
i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady Gminy.
4. Wójt w drodze zarz¹dzenia, powo³uje i odwo³uje swego Zastêpcê.
§ 40
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielania Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie
udzielenia absolutorium Rada Gminy zapoznaje siê
opini¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3, Rada
Gminy zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ
Wójta.
5. Uchwalê, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 41
1. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pi-
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semnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji
zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 42
1. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
2. Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Wójta.
3. Po up³ywie kadencji Wójta, Zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego Zastêpcê Wójta.
§ 43
Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec Rady Gminy lubowania o nastêpuj¹cej
treci:
Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci
mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 44
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady gminy i zadania gminy
okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Wójt podlega wy³¹cznie radzie gminy.
§ 45
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 46
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta
w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 47
Do zadañ Zastêpcy Wójta nale¿y:
1) wykonywanie zadañ powierzonych przez Wójta,
2) sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecnoci Wójta lub niemo¿noci sprawowania przez niego obowi¹zków,
3) wspó³dzia³anie z Rad¹ Gminy oraz komisjami Gminy
w zakresie swojego dzia³ania.

§ 48
Sekretarz Gminy:
1) wykonuje funkcjê kierownika administracyjnego Urzêdu Gminy i w tym zakresie:
a) opracowuje czynnoci dla poszczególnych stanowisk,
b) informuje Wójta o koniecznoci zmian personalnych,
c) nadzoruje czas pracy pracowników samorz¹dowych,
d) prezentuje nowo przyjêtych pracowników,
e) dba o wygl¹d budynku Urzêdu i jego otoczenia,
f) nadzoruje w³aciwe wydawanie pieniêdzy na materia³y biurowe,
g) wykonuje obowi¹zki w granicach udzielonego mu
przez Wójta pe³nomocnictwa,
2) wspó³pracuje z Rad¹ Gminy i nadzoruje pracê sekretariatu Rady; jest odpowiedzialny za w³aciwe przygotowanie materia³ów pod obrady sesji,
3) organizuje bibliotekê Urzêdu i dba o sta³e uzupe³nienie zbiorów Urzêdu, w tym przede wszystkim aktów
normatywnych,
4) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady
Gminy,
5) prowadzi rejestr skarg i wniosków,
6) przeprowadza okresowe kontrole posiadania zbiorów
prawnych kompletowanych wg wskazówek radcy
prawnego,
7) przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania okrelonych czynnoci pracownikom a w szczególnoci
tym, których dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których koniecznoæ wykonania nast¹pi w czasie przysz³ym,
8) wykonuje inne czynnoci powierzone mu przez Wójta
w trybie § 46 ust. 4 Statutu.
§ 49
Skarbnik Gminy:
1) realizuje bud¿et Gminy,
2) przekazuje pracownikom samorz¹dowym wytyczne
do opracowania niezbêdnych informacji zwi¹zanych
z projektem planu bud¿etowego,
3) przygotowuje projekt bud¿etu,
4) dokonuje analizy bud¿etu i bie¿¹co informuje Wójta
o jego realizacji,
5) dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów,
6) zapewnia ochronê mienia komunalnego (ubezpieczenia),
7) informuje Radê Gminy o odmowie z³o¿enia kontrasygnaty wzglêdnie sytuacji, która tak¹ odmowê mog³a
spowodowaæ,
8) prowadzi rozliczenia z so³ectwami,
9) realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o
podatkach i op³acie skarbowej,
10) przedstawia propozycje w sprawie tworzenia bud¿etu so³ectw w ramach bud¿etu Gminy,
11) przedstawia propozycje, co do mienia so³eckiego
i nadzoruje jego zarz¹dzanie.
§ 50
1. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami.
2. Stosunek pracy z Wójtem w imieniu Rady nawi¹zuje
Przewodnicz¹cy Rady.
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§ 51

1. Wójt podpisuje korespondencjê i dokumenty urzêdowe Gminy.
2. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 52
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt lub dzia³aj¹cy
na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym Radê Gminy oraz regionaln¹ izbê
obrachunkow¹.
§ 53
1. Jednostki organizacyjne pozostaj¹ce w strukturze organizacyjnej Gminy stanowi¹ czêæ maj¹tku Gminy
wyodrêbnion¹ funkcjonalnie i s³u¿¹c¹ zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorz¹dowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposa¿enie ich
w maj¹tek nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady.
2. Dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust. 1 jest finansowana z bud¿etu Gminy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust. 1 dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Wójta.
4. Rada uchwala statuty i regulaminy porz¹dkowe jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1.
§ 54
Relacjê miêdzy Gmin¹ a przedsiêbiorstwem i innymi
komunalnymi osobami prawnymi okrelaj¹ statuty tych
osób prawnych.
§ 55
W celu wykonywania swoich zadañ Rada Gminy tworzy inne wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w jej
strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrêbnione w tym przedsiêbiorstwa i spó³ki. Zawiera ponadto umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje
wspó³dzia³anie z innymi gminami, na tych samych zasadach wspó³tworzy lub przystêpuje do ju¿ istniej¹cych
zwi¹zków miêdzykomunalnych.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 56
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych przepisach jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu centralnego,
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) nadwy¿ki bud¿etowe z lat ubieg³ych,
2) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
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3) spadki, zapisy i darowizny,
4) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
5) inne dochody.
§ 57
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego i wskazówki Rady. Projekt
bud¿etu wraz z informacj¹ on stanie mienia komunalnego i Objanieniami Wójt przedk³ada Radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.
3. Bud¿et winien byæ uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, jednak nie póniej ni¿ do
31 marca roku bud¿etowego.
Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekraczaæ dochodów.
4. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
przepisów gminnych.
§ 58
Szczegó³owe zasady gospodarki finansowej Gminy
normuj¹ odrêbne przepisy.
ROZDZIA£ VI
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM
§ 59
1. W przypadkach wymienionych w ustawie o samorz¹dzie terytorialnym oraz w ka¿dej innej sprawie wa¿nej
dla Gminy rozstrzygaj¹ mieszkañcy Gminy w drodze
referendum gminnego.
2. Referendum przeprowadzane jest ka¿dorazowo przy
zachowaniu trybu i zasad przewidzianych w ustawie o
samorz¹dzie terytorialnym oraz okrelonych przez ustawê o referendum gminnym.
§ 60
Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania na urzêdowej karcie g³osowania.
§ 61
W referendum mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy Gminy posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady.
§ 62
1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone z inicjatywy
Rady Gminy lub na wniosek, co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, z tym ¿e referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców Gminy przy zachowaniu zasad okrelonych w ustawie o samorz¹dzie terytorialnym.
2. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy przed
up³ywem kadencji mo¿e odbyæ siê jednak nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub
od dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania
Rady Gminy przed up³ywem kadencji.
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§ 63
Tryb przeprowadzenia referendum okrela ustawa o
referendum gminnym.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA SZCZEGÓ£OWE
DOTYCZ¥CE TWORZENIA SO£ECTW
§ 64
1. So³ectwo tworzy siê w Gminie w drodze uchwa³y Rady.
Podjêcie przez Radê uchwa³y w sprawie utworzenia so³ectw poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkañcami.
2. Szczegó³owe zasady przeprowadzania konsultacji zosta³y okrelone w § 7 Statutu.
§ 65
1. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela Rada Gminy odrêbnym Statutem.
2. Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich
odwo³ania okrela statut so³ectwa.
§ 66
Rada Gminy ustala zasady, na jakich jednostka pomocnicza zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w zakresie ustalonym
w statutach so³ectw. Statuty so³ectw uchwalone odrêbnymi uchwa³ami Rady ustalaj¹ równie¿ zakres czynnoci
dokonywanych samodzielnie przez jednostkê pomocnicz¹ w zakresie powierzonego mienia.
ROZDZIA£ VIII
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
I KORZYSTANIA Z NICH
§ 67
1. Ka¿dy obywatel ma prawo uzyskania informacji zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organów gminy oraz do wgl¹du
do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych Gminy Stary Targ.
2. Prawo wgl¹du, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczalne dopiero po naniesieniu poprawek i z³o¿eniu
podpisów zgodnie zer Statutem Gminy Stary Targ, i dotyczy w szczególnoci:
a) protoko³ów i uchwa³ Rady Gminy,
b) protoko³ów i uchwa³ Komisji Rady Gminy.
3. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 1
dotycz¹ indywidualnych spraw obywateli rozpatrywanych z tytu³u wniosków i skarg, udostêpnianie ich nastêpuje w trybie i zasadach okrelonych w art. 73 i 74
ustawy z dnia 18 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.
1071).
4. Dane osób pozwalaj¹ce ma okrelenie to¿samoci
podlegaj¹ udostêpnieniu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133, poz. 883 z pón. zm.).
5. Obywatele maj¹ prawo do:
1) przegl¹dania dokumentów,
2) sporz¹dzania z nich notatek oraz odpisów, wyci¹gów oraz kserokopii na zasadach, o których mowa
w pkt 6,
3) uzyskiwania informacji o publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

6. Na wniosek obywateli przegl¹daj¹cych dokumenty,
wyznaczony pracownik mo¿e sporz¹dziæ kserokopie
tych dokumentów, je¿eli dysponuje odpowiednimi
rodkami technicznymi. Za sporz¹dzenie kserokopii
mog¹ byæ pobierane op³aty pokrywaj¹ce koszty papieru oraz zu¿ycia tonera do kserokopiarki. Wysokoæ
op³aty za jedn¹ kserokopiê ustala zarz¹dzeniem Wójt.
7. Osobami upowa¿nionymi do udostêpniania s¹:
1) w odniesieniu do dokumentów Rady Gminy  Przewodnicz¹cy Rady Gminy, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
2) w odniesieniu do pozosta³ych dokumentów znajduj¹cych siê w Urzêdzie Gminy  Wójt, Zastêpca
Wójta, Sekretarz Gminy albo osoba upowa¿niona.
8. Osoba uprawniona do udostêpniania dokumentów
ma prawo tak¿e do potwierdzenia zgodnoci odpisów, wyci¹gów, wypisów lub kopii, czynnoæ powy¿sza podlega op³acie skarbowej, zgodnie z odrêbnymi
przepisami.
9. Odmowa udzielenia informacji nastêpuje w drodze
decyzji.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 udostêpniane
s¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w godzinach 900 do 1430.
11. Udostêpnianie dokumentów odbywa siê na pisemny
lub ustny wniosek osoby zainteresowanej.
12. Wniosek ustny podlega zaprotoko³owaniu przez osobê upowa¿nion¹ i podpisaniu przez wnioskodawcê.
13. W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu przez wnioskodawcê osoba protoko³uj¹ca wniosek umieszcza
adnotacjê o przyczynie odmowy z³o¿enia podpisu.
14. Udostêpnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji
odbywa siê na zasadach okrelonych w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U.Nr 5, poz.
24 z pón. zm.)
15. Osoby upowa¿nione wymienione w ust. 7 obowi¹zane s¹ do prowadzenia ewidencji udostêpniania dokumentów, w której wpisuje siê:
a) datê, miejsce i rodzaj dokumentu podlegaj¹cego
udostêpnieniu,
b) adnotacjê o potwierdzeniu lub nie zgodnoci odpisu dokumentu z orygina³em,
c) czytelny podpis i parafê wnioskodawcy otrzymuj¹cego odpisy.
16. Dokumenty nie mog¹ byæ wynoszone przez osoby je
przegl¹daj¹ce poza pomieszczenia, w którym odbywa siê ich przegl¹danie.
17. Ograniczenie prawa dostêpu do dokumentów mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie w przypadkach przewidzianych
przez ustawy.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 68
Statut Gminy jest uchwalony na czas nie okrelony jednak Rada mo¿e go zmieniæ w drodze uchwa³y w dowolnym czasie a tak¿e uwolniæ nowy.
§ 69
W sprawach nie regulowanych Statutem zastosowanie maj¹ przepisy obowi¹zuj¹cych ustaw dotycz¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 70
Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

 4515 

Poz. 1742

dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Stary Targ
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Rady Gminy w Starym Targu
I. Zadania i zasady funkcjonowania komisji
§1
Komisja Rewizyjna powo³ana jest do wykonywania
zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji kontrolnej Rady
Gminy w zakresie wynikaj¹cym z:
1) ustawy powo³anej na wstêpie uchwa³y,
2) ustaw szczególnych,
3) Statutu Gminy,
4) innych uchwa³ Rady Gminy.
§2
Komisja Rewizyjna w wykonaniu zadañ, o których
mowa w § 1, w szczególnoci:
1) kontroluje dzia³alnoæ Wójta Gminy i podporz¹dkowanych mu jednostek,
2) gromadzi, analizuje i opracowuje informacje dla
potrzeb oceny pracy Wójta Gminy,
3) kontroluje sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
uchwa³ Rady Gminy,
4) analizuje opinie innych komisji Rady Gminy w sprawie skutków podjêtych decyzji przez Wójta Gminy,
5) wyniki kontroli zewnêtrznej i wewnêtrznej Wójta
i podporz¹dkowanych mu jednostek,
6) mo¿e wyst¹piæ do Rady Gminy o zainicjowanie kontroli zewnêtrznej lub wewnêtrznej Urzêdu i jednostek
podleg³ych Wójtowi,
7) wspó³pracuje z w³aciwymi komisjami Rady Gminy
w rozpatrywaniu skarg na dzia³alnoæ Wójta Gminy
oraz rozpatrywania i za³atwiania wniosków, a tak¿e
przygotowywanie projektów stanowisk Rady w sprawie skarg i wniosków,
8) opiniuje projekt stanowiska Komisji Bud¿etu i Finansów Rady Gminy w w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy,
9) przygotowuje coroczne oceny pracy Wójta Gminy.
II. Tryb sprawowania kontroli przez Komisjê
§3
Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy, uwzglêdniaj¹c kryteria legalnoci (zgodnie
z przepisami prawa) celowoci, gospodarnoci, sprawnoci organizacyjnej, a ponadto w zakresie:
1) wykonywania przez Wójta Gminy uchwa³ Rady Gminy w sprawie skarg sk³adanych na niego do Rady,
2) rozpatrywanie i za³atwianie skarg i wniosków przez
Wójta,
3) realizacji interpelacji i wniosków radnych.
§4
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu Kontroli, a ponadto:
1) na zlecenie Rady Gminy,
2) na wniosek przewodnicz¹cego Rady Gminy,
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3) na uzgodniony z przewodnicz¹cym Rady Gminy
wniosek radnego albo przewodnicz¹cego komisji
rady,
4) z urzêdu poza planem kontroli, po zawiadomieniu
przewodnicz¹cego Rady Gminy,
2. Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli, obejmuj¹cy
przedmiot, zakres oraz orientacyjny termin kontroli.
Roczny plan kontroli przekazuje przewodnicz¹cemu
Rady Gminy a przewodnicz¹cy przedk³ada go Radzie
na najbli¿szej sesji.
3. O terminie zamierzonej kontroli, poza kontrol¹ wynikaj¹c¹ z rocznego planu kontroli, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz Kierownika
jednostki kontrolowanej.
§5
4. Komisja przeprowadza kontrolê przy udziale co najmniej dwóch cz³onków,
5. Poza cz³onkami Komisji Rewizyjnej do sk³adu zespo³u
kontroluj¹cego mog¹ byæ powo³ani przez Komisjê Rewizyjn¹:
 przedstawiciele komisji rady, w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot kontroli, przy czym je¿eli kontrola
przeprowadzona jest na wniosek przewodnicz¹cego komisji, komisja ta jest uprawniona do delegowania swojego przedstawiciela do zespo³u kontroluj¹cego,
6. Przewodnicz¹cym zespo³u kontroluj¹cego jest radny 
cz³onek Komisji Rewizyjnej.
§6
Zespó³ kontroluj¹cy przeprowadziæ kontrole zgodnie z
planem kontroli oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
zw³aszcza w zakresie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej,
a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy zwyk³e funkcjonowanie jednostki kontrolowanej.
Zespó³ kontroluj¹cy ma prawo:
1) wstêpu do odpowiednich pomieszczeñ jednostki
kontrolowanej,
2) wgl¹du we w³aciwe dokumenty,
3) wezwanie do z³o¿enia wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej przy czym na ¿¹danie pracownika wyjanienia utrwalane s¹ w formie protoko³u,
4) sporz¹dzania dla cz³onków kontroli odpisów i kopii
dokumentów jednostki kontrolowanej.
§7
Kierownik jednostki kontrolowanej zobowi¹zany jest
do:
1) zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu w³aciwych
warunków lokalowych i technicznych, technicznych
tym mo¿liwoci sporz¹dzania kopii dokumentów na
sprzêcie, znajduj¹cym siê w jednostce kontrolowanej,
2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia
zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych
tajemnic¹ pañstwow¹.
§8
1. Po zakoñczeniu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³ pokontrolny zawieraj¹cy:
1) oznaczenie zespo³u z okreleniem jego sk³adu,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
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4) wykaz nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³
z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawid³owoci, a zw³aszcza dokumentów,
wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej,
oglêdzin i opinii bieg³ych, powo³anych przez zespó³,
5) wnioski pokontrolne,
6) podpisy cz³onków zespo³u,
7) adnotacjê o zapoznaniu z protoko³em kierownika
jednostki kontrolowanej, zaopatrzon¹ podpisem
tego kierownika.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³aszania do protoko³u uwag, co do treci protoko³u oraz
przebiegu kontroli.
3. Orygina³ protoko³u przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej natomiast odpisy uwierzytelnione
przez przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i przewodnicz¹cego zespo³u kontroluj¹cego przekazywane s¹:
1) przewodnicz¹cemu Rady Gminy,
2) Wójtowi,
3) kierownikowi jednostki skontrolowanej.
§9
W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje poród cz³onków zespo³u kontroluj¹cego
albo Komisji Rewizyjnej podejrzenie o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej,
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej niezw³ocznie powiadamia o tym Wójta oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
którzy po zebraniu dowodów przez zespó³ kontrolny lub
Komisjê Rewizyjn¹  przedstawiaj¹ sprawê na najbli¿szej
sesji Rady Gminy, celem rozstrzygniêcia o przekazaniu
tej sprawy w³aciwym organom cigania.
§ 10
W terminie do koñca roku kalendarzowego Rada Gminy zatwierdza przed³o¿ony jej projekt rocznego planu
kontroli Komisji Rewizyjnej.
III. Ocena pracy Wójta
przed udzieleniem absolutorium
§ 11
Na ocenê pracy Wójta, sk³ada siê ocena dzia³alnoci:
1) Urzêdu Gminy,
2) gminnych jednostek organizacyjnych,
§ 12
Ocena pracy Wójta dokonywana jest na podstawie:
1) przedk³adanych Radzie Gminy:
a) sprawozdañ Wójta z wykonania zadañ w³asnych
Gminy w zakresie wynikaj¹cych z art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym, w tym
z wykonania uchwa³ Rady oraz zadañ zleconych na
mocy ustaw szczególnych i realizowanych przez
gminê w drodze porozumienia z organami administracji rz¹dowej,
b) sprawozdañ Wójta z oceny pracy jednostek wskazanych w § 11,
c) sprawozdañ Wójta z oceny pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) opinii, o których mowa w § 2 pkt 2 litera b,
3) sprawozdañ komisji Rady Gminy z oceny wykonywania przez Wójta zaleceñ Rady i jej organów w sprawach, wynikaj¹cych ze skarg i wniosków obywateli
oraz organizacji spo³ecznych,

4) sprawozdañ Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji
przez Wójta interpelacji i wniosków radnych,
5) wyniki kontroli wewnêtrznej jednostek wskazanych w §
11,
6) wyników kontroli zewnêtrznej Wójta Gminy oraz jednostek wskazanych w § 11.
§ 13
Opisowe oceny pracy Wójta przygotowuje Komisja
Rewizyjna.
§ 14
Funkcje koordynacyjne w ocenie pracy Wójta sprawuje przewodnicz¹cy Rady Gminy.
IV. Organizacja pracy Komisji.
§ 15
1. Zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Gminy w sk³ad
Komisji Rewizyjnej w wchodzi 3 radnych wybranych
w g³osowaniu jawnym. Odwo³anie cz³onka Komisji
Rewizyjnej odbywa siê równie¿ w g³osowaniu jawnym.
Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada sporód
cz³onków Komisji.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ przewodnicz¹cy Rady Gminy i wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy.
§ 16
1. Komisja Rewizyjna, poza rocznym planem kontroli dzia³a na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radê Gminy planu pracy, mog¹cego
obejmowaæ okres przekraczaj¹cy jeden rok.
2. Komisja Rewizyjna raz w roku, w terminie ustalonym
przez przewodnicz¹cego Rady Gminy, a na ¿¹danie
Rady Gminy tak¿e czêciej sk³ada Radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
§ 17
Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w terminach i na
zasadach okrelonych postanowieniami § 32 i 36 Statutu
Gminy.
§ 18
1. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, bez prawa g³osu
stanowi¹cego mog¹ braæ udzia³ w charakterze osób
zaproszonych:
1) przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy,
2) radni bêd¹cy cz³onkami komisji Rady,
3) Wójt.
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o obowi¹zku zachowania tajemnicy czêci posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.

1743
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, art. 51
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ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082,Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74,
poz. 676) Rada Gminy Stê¿yca na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci 13 916 884 z³
zgodnie z za³. Nr 1* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci 13 196 884 z³
zgodnie z za³. Nr 2* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 720 000 z³.
4. Nadwy¿kê bud¿etow¹ przeznacza siê na sp³atê otrzymanych po¿yczek i kredytów w wysokoci 720 000 z³
5. Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoci 790 000 z³
zgodnie z za³. Nr 4* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
6. Ustala siê przychody bud¿etu Gminy w wysokoci
70 000 z³ zgodnie z za³. Nr 3* stanowi¹cym integraln¹
czêæ niniejszej uchwa³y.
§2
Wyodrêbnia siê zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 911 280 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej
uchwa³y
§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 120 000 z³.
§4
Ustala siê dotacje celowe z bud¿etu gminy na rok 2003
w wysokoci 293 000 z³.
§5
Ustala siê plan funduszy celowych, zgodnie z za³. Nr 6*
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych w wysokoci 170.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
planu wydatków w ramach dzia³ów.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹gania oraz sp³at zobowi¹zañ w ci¹gu roku bud¿etowego
do kwoty 300.000 z³.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredytów
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego w wysokoci 300.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr IV/62/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,
poz. 1372) oraz at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§6

§1

Ustala siê plan zak³adu bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej
uchwa³y.

Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§7

§2

Wyodrêbnia siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2003 rok w wysokoci 2 106
116 z³ zgodnie z za³. Nr 8* stanowi¹cym integraln¹ czêæ
niniejszej uchwa³y.
§8
1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawanych zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 170.000 z³.
* Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XL/454/2002 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2002.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4518 

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/62/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 30 grudnia 2002 r.
GMINNY PROGRAM
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stê¿yca na rok 2003
I. Cele Programu
1. Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y szkolnej:
a) przeciwdzia³anie powstawaniu negatywnych nastêpstw u¿ywania i nadu¿ywania alkoholu,
b) obni¿anie kulturowej i spo³ecznej akceptacji picia
alkoholu,
c) podwy¿szenie granicy wieku pierwszego kontaktu z
alkoholem.
2. Dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów
alkoholowych:
a) ograniczanie dostêpnoci do alkoholu,
b) interwencje wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu,
c) wspomaganie dzia³alnoci instytucji i stowarzyszeñ
s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych,
d) udzielanie wsparcia cz³onkom rodzin z problemem
alkoholowym.
3. Podnoszenie kwalifikacji cz³onków Gminnej Komisji ds.
PiRPA.
II. Zadania Programu i metody ich realizacji
1. Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y szkolnej:
a) organizowanie programów profilaktyczno  edukacyjnych w formie przedstawieñ teatralnych dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów,
b) profilaktyczne i psychoedukacyjne oddzia³ywanie na
postawy i umiejêtnoci wa¿ne dla zdrowia i decyzji
zwi¹zanych z piciem alkoholu, realizowane w formie
autorskich programów kierowanych do uczniów
gimnazjów,
c) socjoterapeutyczne oddzia³ywanie wobec dzieci
pochodz¹cych z rodzin osób uzale¿nionych od alkoholu, przejawiaj¹ce szczególne problemy wychowawcze z realizacj¹ w ramach grup rodowiskowych
tworzonych przez instytucje,
d) prowadzenie dzia³alnoci propagandowej nt. szkodliwoci alkoholizmu w ¿yciu osobistym, rodzinnym,
spo³ecznym i zawodowym poprzez zakup i rozpowszechnianie broszur, plakatów i ulotek, g³ównie
przy Punkcie Konsultacyjnym w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Stê¿ycy,
e) doposa¿enie szkó³ w sprzêt sportowy oraz dofinansowanie dzia³alnoci Przez Sport Do Trzewoci,
celem poszerzenia oferty zajêæ sportowo  rekreacyj-
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nych dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej w ramach szeroko
pojêtej profilaktyki.
2. Dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów
alkoholowych:
a) ograniczenie dostêpnoci do alkoholu poprzez:
 realizacjê ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (art. 13, 14, 15,
16, 17),
 przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem sprzeda¿y,
 ograniczanie uchwa³¹ Rady Gminy, iloci punktów sprzeda¿y napojów powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa),
b) kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi dokonywana przez organ wydaj¹cy
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz
przez Gminn¹ Komisjê ds. PiRPA, obejmuj¹ca:
 sprawdzenie punktu przed wydaniem zezwolenia
w zakresie spe³nienia przez obiekt warunków ustawowych,
 sprawdzenie punktu w zakresie zgodnoci prowadzonej dzia³alnoci z ustaw¹ i warunkami okrelonymi w zezwoleniu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
c) interwencje wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu:
 rozpatrywanie zg³oszeñ, dotycz¹cych podjêcia
stosownych dzia³añ wobec osób nadu¿ywaj¹cych
alkohol, które zak³ócaj¹ spokój i bezpieczeñstwo
rodziny, b¹d porz¹dek publiczny,
 podejmowanie postêpowania sprawdzaj¹cego,
pozwalaj¹cego ustaliæ stopieñ uzale¿nienia od alkoholu  przeprowadzenie w tym celu rozmów
i wywiadów rodowiskowych,
 kierowanie do s¹du wniosków o zastosowanie
przymusu leczenia odwykowego wobec osób,
których nie uda³o siê zmotywowaæ do podjêcia
leczenia dobrowolnie,
 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w SPZOZ
w Stê¿ycy, którego zadaniem jest udzielenie pomocy i informacji osobom uzale¿nionym od alkoholu cz³onkom ich rodzin na temat zagro¿eñ,
wynikaj¹cych z nadu¿ywania alkoholu, sposobów
ich unikania oraz mo¿liwoci leczenia choroby
alkoholowej; uczenie wczesnego rozpoznawania
sygna³ów, wskazuj¹cych na rozwijanie siê procesu uzale¿nienia oraz umiejêtnoci kontrolowania
rozmiarów picia,
 zatrudnienie psychologa i pedagoga szkolnego na
podstawie umowy cywilno  prawnej, do prowadzenia terapii, profilaktyki i doradztwa dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym i osób dowiadczaj¹cych przemocy w zwi¹zku z chorob¹
alkoholow¹,
 wspó³praca Gminnej Komisji ds. PiRPA i Pe³nomocnika Wójta z funkcjonariuszami Policji, pracownikami GOPS, s³u¿by zdrowia i owiaty, w celu
zwiêkszenia skutecznoci interwencji wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu i wynikaj¹cej st¹d
przemocy w rodzinie,
 wspó³praca z organami spoza terenu Gminy zajmuj¹cymi siê rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych i leczeniem uzale¿nieñ,
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d) materialne wspieranie cz³onków rodzin osób uzale¿nionych od alkoholu:
 udzielanie finansowej pomocy cz³onkom rodzin,
chc¹cych korzystaæ z terapii lub innej formy pomocy w specjalistycznych poradniach lub orodkach, odleg³ych od miejsca zamieszkania,
 udzielanie pomocy dzieciom  zakup niezbêdnych
podrêczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie wycieczek szkolnych, finansowanie indywidualnych zajêæ lekcyjnych i korekcyjnych oraz
do¿ywiania w szko³ach w przypadku ca³kowitego
zaniedbania dziecka w zwi¹zku z alkoholizmem w
rodzinie  potwierdzone wywiadem GOPS-u.
 zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym, wytypowanym
przez GOPS.
3. Podnoszenie kwalifikacji cz³onków Gminnej Komisji ds.
PiRPA
 zorganizowanie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz aspektów prawnych dzia³alnoci Komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
III. Finansowanie Programu

rodki na realizacjê Programu pochodz¹ wy³¹cznie z
op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
uzyskanych w 2003 r.  planuje siê kwotê 170.000 z³.
Poza realizacj¹ zadañ okrelonych w programie, wy¿ej
ujête rodki wydatkowane s¹ na wynagrodzenie cz³onków GKPiRPA za udzia³ w posiedzeniach.
IV. Wynagrodzenia cz³onków Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Stê¿ycy
oraz ustalenie stawki za prace zlecone
1. Ustala siê wynagrodzenie dla Cz³onków Komisji za ka¿de posiedzenie, w wysokoci 15% najni¿szego wynagrodzenia ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Ustala siê stawkê za prace wykonywane na zlecenie 
do wysokoci 3% najni¿szego wynagrodzenia okrelonego w ust. 1 za ka¿d¹ godzinê przeznaczon¹ na realizacjê Programu PiRPA, zgodnie z zawart¹ umow¹ lub
udokumentowan¹ iloci¹ godzin.

V. Projekt wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ Programu PiRPA w 2003 r.
1.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Profilaktyka w szko³ach:
zakup ksi¹¿ek o tematyce profilaktycznej
przedstawienia teatralne dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
prelekcje o tematyce antyalkoholowej kierowane do uczniów gimnazjów
Wynagrodzenie za prowadzenie grup rodowiskowych
Zakup broszur, plakatów, ulotek dla Punktów Konsultacyjnych
Zakup sprzêtu sportowego dla szkó³
Dofinansowanie uczniów w ramach programu Przez Sport Do Trzewoci
Dofinansowanie dzia³alnoci Punktu Konsultacyjnego w SPZOZ wraz z przeprowadzeniem
remontu i modernizacji pomieszczeñ
Wynagrodzenie Psychologa i Pedagoga
Materialne wspieranie cz³onków rodzin osób uzale¿nionych od alkoholu
sfinansowanie dojazdów na leczenie, zakup przyborów szkolnych, dofinansowanie wycieczek
szkolnych, finansowanie zajêæ lekcyjnych i korekcyjnych oraz do¿ywiania w szko³ach.
Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin alkoholowych
Koszty badania przez specjalistów osób kierowanych na leczenie przymusowe do placówek
odwykowych.
Wynagrodzenie cz³onków komisji
Szkolenia dla cz³onków komisji
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Remonty, eksploatacja pomieszczeñ i zakup niezbêdnego wyposa¿enia dla dzia³alnoci grup
rodowiskowych
RAZEM
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UCHWA£A Nr V/75//2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w

800 z³
3.000 z³
500 z³
48.000 z³
500 z³
2.000 z³
11.500 z³
25.670 z³
12.000 z³
20.000 z³
2.000 z³
1.000 z³
5.000 z³
2.000 z³
500 z³
35.530 z³
170.000 z³

Stê¿ycy stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XL/
452/2002 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 21 marca 2002 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Stê¿yca wystêpuj¹ce w ró¿nych przypadkach wyrazy  Zarz¹d Gminy  zastêpuje siê wyrazami 
Wójt Gminy  w odpowiednich przypadkach.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1746
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UCHWA£A Nr VI/94/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Stê¿yca w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy oraz
Zak³adowi Komunalnemu w Stê¿ycy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/94/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 marca 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
PRZEZ ZAK£AD KOMUNALNY W STÊ¯YCY
Dzia³ Gospodarki Wodno-ciekowej
Stê¿yca 2003
Spis treci:
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII Prawa Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VIII Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Zak³ad Komunalny w Stê¿ycy na
terenie Gminy Stê¿yca.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Zak³adu Komunalnego polegaj¹ca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu Komunalnego w Stê¿ycy polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747
z pó. zm.).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest Zak³ad Komunalny w Stê¿ycy.
§3
Celem niniejszego regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub
administratorem instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzenie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
Zak³ad Komunalny jest gestorem (eksploatatorem)
urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych na obszarze
Gminy Stê¿yca, zrealizowanych (wybudowanych) przez
Gminê i przekazanych do eksploatacji.
1. Obowi¹zek eksploatacji i utrzymania nie dotyczy
przy³¹czeñ do sieci, studni wodomierzowych, pomieszczeñ do lokalizacji wodomierzy lub innych urz¹dzeñ pomiarowych.
2. Koszty realizacji przy³¹czy i urz¹dzeñ wymienionych
w pkt 1 ponosi Us³ugobiorca.
§6
1. W przypadkach gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
w porozumieniu z Us³ugodawc¹ urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31
ustawy.
§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
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nastêpuje po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez Us³ugodawcê, zwanych dalej
warunkami technicznymi.
§8
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
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 do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
§9
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 pkt 3 okrela
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie siê do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjno-wysokociow¹ okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 10
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy
b) maksymalnie dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 11
1. Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem. Niedope³nienie w/w obowi¹zku
przez Us³ugobiorcê jest równoznaczne z nielegalnym
poborem wody lub odprowadzaniem cieków.
Podpisanie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do
którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci za-
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budowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d
nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalnymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien dokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cym z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 12
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. . 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 13
Umowa, o której mowa w § 12 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 16 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 14
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
§ 15
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotych-
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czasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy pod rygorem
uznania poboru wody oraz odprowadzania cieków jako
nielegalnych.
§ 16
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w
§ 9 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 17
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 18
Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
§ 19
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godziny, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 20
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty (poprzez kurendy i og³oszenia), co najmniej na dwa dni przed jej wyst¹pieniem.
§ 21
1. Zawór za wodomierzem g³ównym jest g³ównym miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji
wewnêtrznej.
2. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.
§ 22
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 23
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê lub odprowadzenie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych cieków.

Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 6 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie wyjanieñ w kwestii usuniêtych przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce
przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego w
kwestii usuniêtych przerw i zak³óceñ o których mowa
w pkt a.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 24
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 25
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieupowa¿nionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
§ 26
Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 27
Us³ugobiorca niezw³ocznie powiadamia Us³ugodawcê
o zmianach parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 28
Us³ugobiorca powiadamia niezw³ocznie Us³ugodawcê
o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 29
Us³ugobiorca dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie
jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 30
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków. Terminy zostan¹ okrelone w fakturach.
§ 31
Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
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§ 32

Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelony w warunkach przy³¹czenia do sieci.
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przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê
i na koszt Us³ugobiorcy.
§ 39
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 40
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 41
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 42

Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ

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

§ 33

§ 43

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.

1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych terenów zielonych,
Us³ugodawca obci¹¿a Gminê na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ zadeklarowan¹ przez Wójta
Gminy, w rozliczeniu rocznym.

§ 34
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.

Rozdzia³ VII
Prawo Us³ugobiorcy
§ 44

§ 35
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 36
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich trzech miesiêcy przed awari¹.
§ 37
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody
dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych
róde³.
§ 38
W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w

gi.

Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu us³u§ 45

Us³ugodawca na wniosek Us³ugobiorcy udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ug oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 46
Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci. Wielkoæ upustu okrela umowa.
§ 47
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. W przypadku
potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez
Urz¹d Miar i Wag koszty przeprowadzenia postêpowania
reklamacyjnego ponosi Us³ugobiorca.
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Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 48
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 55
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr VI/94/2003 z dnia 28 marca 2003 r. Rady Gminy Stê¿yca i obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
Uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Stê¿yca, dn......................

§ 49
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 11 niniejszego Regulaminu.

Za³¹cznik nr 1
do Regulaminu
Zak³ad Komunalny
83-322 Stê¿yca
ul. Jana III Sobieskiego 31

§ 50
1. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy, instaluj¹c jeden zastêpczy punkt czerpalny w so³ectwie.
2. Koszty ponownego uruchomienia odciêtego przy³¹cza
wodoci¹gowego i kanalizacyjnego pokrywa Us³ugobiorca.
§ 51
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ugi.
§ 52
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu w obecnoci Us³ugobiorcy lub osób przez niego upowa¿nionych na teren nieruchomoci lub do
pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub
posiada jego urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich
wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie uprawniaj¹ce do wykonywania
czynnoci okrelonych w ust. 1.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 53
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z pón. zm.) i kodeksu cywilnego.
§ 54
1. Zatwierdzony niniejszy Regulamin przechowywany jest
w siedzibie Us³ugodawcy i udostêpniany ka¿demu kto
wyst¹pi z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci, jak te¿
i ka¿dej innej osobie zainteresowanej jego treci¹.
2. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczenia Us³ugobiorcy tekstu niniejszego regulaminu, na
pisemne jego ¿¹danie.

WNIOSEK
o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej
Nazwisko i imiê/Nazwa ......................................................
Adres zamieszkania/Siedziba .............................................
NIP ............................................................
Proszê o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci *wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, dla nieruchomoci po³o¿onej
w miejscowoci:.................................................................
(dzia³ka Nr .................).
1. Przeznaczenie wody na cele ..........................................
2. Szacunkowa iloæ pobieranej wody ................m2/m-c.
3. Szacunkowa iloæ odprowadzanych cieków bytowokomunalnych ............... m³/m-c.
4.** Szacunkowa iloæ cieków przemys³owych ..........
m³/dobê.
**sk³ad cieków: BZT5 ......................................................
ChZT ....................................................
zawiesina ogólna .................................
substancji ekstrahuj¹ce siê eterem .....
naftowym ............................................
azot ogólny ............................................
metale ciê¿kie .......................................
pH ........................................................
temperatura ...........................................
5. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana bêdzie woda, z którego odprowadzane bêd¹
cieki:
a) powierzchnia u¿ytkowa.............................. m²
b) wyposa¿enie sanitarne:
 umywalka ......................... szt.
 wanna. .............................. szt.
 natrysk .............................. szt.
 zlewozmywak ................... szt.
 ubikacja ............................ szt.
 ........ .................................. szt.
 sposób przygotowania ciep³ej wody .......................
6. Iloæ zamieszka³ych osób (domowników) .................
7. Powierzchnia dzia³ki ogó³em ...................................m²
w tym: powierzchnia zabudowy ........................ m²
powierzchnia terenów zielonych .................. m²
8. Proponowany termin rozpoczêcia poboru wody ............
...............................

podpis

Poz. 1746, 1747, 1748, 1749
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Za³¹czniki:
1. Dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci.
2. Mapa sytuacyjno-wysokociowa.
UWAGI:
*  niepotrzebne skreliæ
**  nie dotyczy gospodarstw domowych, obejmuje podmioty gospodarcze wprowadzaj¹ce cieki przemys³owe

1747
UCHWA£A Nr V/46/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zak³adu Remontowo-Us³ugowego w Somoninie.
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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminnego Zak³adu Remontowo-Us³ugowego w Somoninie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr
214/XXVI/2001 Rady Gminy Somonino z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zak³adu Remontowo-Us³ugowego w Somoninie (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 38, poz. 406) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Siedzib¹ Zak³adu jest miejscowoæ Somonino.
2) wystêpuj¹ce w ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d
Gminy zastêpuje siê wyrazami Wójt Gminy w
odpowiednich przypadkach.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski
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UCHWA£A Nr V/38/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Somoninie.
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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz 1806)
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

W Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Somoninie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr 160/
XIX/2000 Rady Gminy Somonino z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Somoninie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 dodaje siê pkt 20/w brzmieniu:
,,20) prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy oraz mieszkañ chronionych jako rodowiskowych form pomocy o zasiêgu lokalnym
i kierowanie do nich osób wymagaj¹cych tego
rodzaju opieki,
2) w § 8 w ust. 1 po wyrazie,,kompetencji dodaje siê
wyrazy:,,i obowi¹zków oraz dodaje siê pkt 5 w
brzmieniu:
,,5) opracowanie regulaminu organizacyjnego rodowiskowego domu samopomocy oraz mieszkañ chronionych uwzglêdniaj¹cego w szczególnoci zasady ich funkcjonowania oraz prawa
i obowi¹zki osób z nich korzystaj¹cych,
3) wystêpuj¹ce w Statucie w ró¿nych przypadkach
wyrazy ,,Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami
,,Wójt Gminy w odpowiednich przypadkach.
§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
A. Regliñski

1749
UCHWA£A Nr V/61/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 202/6 we wsi Somonino.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Somonino, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XVII/54/86 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie
z dnia 24 listopada 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 7,
poz. 48, z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na
cele upraw polowych, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 202/6
po³o¿onej w Somoninie, o pow. ok. 0.74 ha przeznacza
siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê.
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
3 dzia³ki.
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2,5 kondygnacji.
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%.
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6,0 m od drogi
KD1, 4, 0 m od wschodniej, pó³nocnej i zachodniej granicy dzia³ki, 8,0 m od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 99.
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿
oraz elementów ma³ej architektury.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi KD 1.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a.
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN.
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez Urz¹d
Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie posesji nale¿y
prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci
przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach
ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny
byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.

Poz. 1749

Do czasu wybudowania kanalizacji zakaz lokalizacji us³ug
i rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci cieków.
Strome zbocza zabezpieczyæ w sposób zapobiegaj¹cy
postêpowi erozji gruntu.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia:
Nie ustala siê.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Obszar dzia³ki zosta³ w³¹czony w granice Kartuskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na
nim zakazy i nakazy Rozporz¹dzenia nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji Wojewody
Gdañskiego Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o
ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
MN 2
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê.
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
2 dzia³ki.
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2.5 kondygnacji.
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%.
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6,0 m od drogi
KD1, 4. 0 m od po³udniowej granicy dzia³ki, 8,0 m od
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 99.
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿
oraz elementów ma³ej architektury.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi KD 1.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a.
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN.
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez Urz¹d
Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
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Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie posesji nale¿y
prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci
przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach
ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny
byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania kanalizacji zakaz lokalizacji us³ug
i rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia:
Nie ustala siê.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Obszar dzia³ki zosta³ w³¹czony w granice Kartuskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na
nim zakazy i nakazy Rozporz¹dzenia nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji Wojewody
Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o
ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi gminnej o
numerze ewidencyjnym gruntu 99. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 3.0
m.
KD 1
Funkcja: przeznacza siê na drogê dojazdow¹ do zespo³u
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 6. 0 m do
10.0 m.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

1750
UCHWA£A Nr IV/22/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1oraz art. 22 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z pó¿niejszymi zmianami/Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Sztutowo stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2

§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 202/6
we wsi Somonino w gminie Somonino wykonany w skali 1:500
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.

Traci moc Uchwa³a Nr VIII/66/99 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 wrzenia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo, Uchwa³a Nr XXII/162/2001 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 7 sierpnia 2001 r., zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo
oraz Uchwa³a Nr XXXI/233/2002 Rady Gminy Sztutowo z
dnia 25 wrzenia 2002 r., zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo.

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia.

Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do projektu
Uchwa³y Nr IV/22/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 28 lutego 2003 r.
STATUT GMINY SZTUTOWO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Gmina jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób zamieszkuj¹cych na jej terenie i stanowi podstawow¹ formê organizacji ¿ycia publicznego oraz zaspokajania zbiorowych potrzeb na zasadach okrelonych w przepisach
prawa.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni
107,49 km 2. Granice Gminy oraz miejscowoci pokazane s¹ na mapce stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
3. Siedzib¹ organów Gminy jest budynek Urzêdu po³o¿ony przy ul. Gdañskiej 55 w Sztutowie.
4. Herbem Gminy jest znak przyjêty Uchwa³¹ Nr XXVII/
172/97 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 listopada 1997 r.
w sprawie ustanowienia znaków Gminy.
Wizerunek Herbu wraz z opisem stanowi za³¹cznik Nr 2.
§2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Poz. 1750

 4528 

Sformu³owania u¿yte w Statucie Gminy oznaczaj¹:
Gmina  Gmina Sztutowo,
Rada  Rada Gminy Sztutowo,
Radny  Radny Gminy Sztutowo,
Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Sztutowo,
Wiceprzewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy Sztutowo,
Statut  Statut Gminy Sztutowo,
Urz¹d  Urz¹d Gminy Sztutowo,
Wójt  Wójt Gminy Sztutowo,
Zastêpca Wójta  Zastêpca Wójta Gminy Sztutowo,
Sekretarz  Sekretarz Gminy Sztutowo,
Skarbnik  Skarbnik Gminy Sztutowo,
Ustawa  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
pón. zm.).
§3

W sk³ad Gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa/miejscowoci wymieniony w nawiasach wchodz¹ w sk³ad
so³ectwa:
1. Sztutowo (Grochowo II).
2. K¹ty Rybackie (K¹ty Rybackie  Skowronki).
3. Kobyla Kêpa.
4. £aszka (P³onin¹).
5. Grochowo III.
6. Groszkowo/Grochowo I. Groszkowo.
7. P³onina (Graniczna).
§4
1. Gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone
przez administracjê rz¹dow¹ wynikaj¹ce z ustaw oraz
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

zadania przyjête od administracji rz¹dowej w drodze
porozumienia.
2. Zadania w³asne Gminy 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 turystki, 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
19) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§5
1. Dla wykonywania zadañ przekraczaj¹cych mo¿liwoci
gminy, Gmina mo¿e przyst¹piæ do zwi¹zku Gmin.
2. Przyst¹pienie do Zwi¹zku wymaga zgody Rady Gminy.
3. Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia z innymi gminami powiatami i województwami.
§6
1. Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywania skarbnika gminy, które jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta,
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4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania w wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytu³u
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki.
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgodê rady.
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ we zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta,
h) tworzenie, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, z
zakresu administracji rz¹dowej,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendium dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta Gminy i gminnych jednostek w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego.
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4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium. Wniosek w
sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
ROZDZIA£ II
ORGANY GMINY
ORGANIZACJA WÊWNÊTRZNA I TRYB PRACY
§7
Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym/poprzez wybory i referendum/lub
za porednictwem organów Gminy.
§8
1. Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
2. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
a tak¿e dostêpu do dokumentów gminy wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych, w tym protokó³ów
posiedzeñ organów gminy i Komisji Rady gminy.
4. Ka¿dy obywatel mo¿e uzyskaæ wgl¹d do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych i protokó³ów posiedzeñ rady gminy i komisji rady gminy w
siedzibie i w godzinach pracy urzêdu gminy w obecnoci pracownika biura obs³ugi rady gminy oraz sporz¹dzaæ notatki.
5. Mo¿na odmówiæ wgl¹du do dokumentów, je¿eli naruszy³oby to przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Rada Gminy
ORGAN STANOWI¥CY I KONTROLNY GMINY
§9
1. Rada liczy 15 radnych wybieranych w wyborach powszechnych przez mieszkañców Gminy zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. Rada ustanawia przepisy w formie uchwa³. Uchwa³y
Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
rady, w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
4. Rada mo¿e wystosowaæ owiadczenia, deyzyderaty,rezolucje oraz apele dotycz¹ce spraw Gminy lub ogólnopañstwowych  s¹ one podejmowane w trybie przewidzianym do podejmowania uchwa³.
5. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) Wójtowi Gminy,
2) Komisjom Rady,
3) Przewodnicz¹cemu i wiceprzewodnicz¹cemu,
4) Grupie co najmniej 5-ciu radnych.
6. Podmioty inicjatywy uchwa³odawczej sk³adaj¹ Wójtowi Gminy na pimie wniosek o podjêcie uchwa³y wraz
z uzasadnieniem.
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Wniosek taki powinien zawieraæ:
1) przedmiot uchwa³y
2) podstawê prawn¹
3) ród³o pokrycia kosztów realizacji uchwa³y.
4) okrelenie wykonawcy uchwa³y.
7. W imieniu Komisji Rady wniosek inicjatywy uchwa³odawczej sk³adany jest do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy w imieniu 5-ciu radnych wyznaczonych przez
tê grupê
§ 10
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
2. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego zadania przewodnicz¹cego pe³ni wiceprzewodnicz¹cy.
4. Przewodnicz¹cy i jego zastêpca, Radni oraz delegaci
Zwi¹zków, Stowarzyszeñ sk³adaj¹ na sesji krótk¹ ustn¹ relacjê na temat odbytych spotkañ pomiêdzy sesjami.
5. Przed przyst¹pieniem do g³osowania kandydat na przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego winien przedstawiæ propozycje organizowania pracy rady.
6. Wybór osób o których mowa w ust. 2 dokonuje rada
na pierwszej sesji po wyborze rady nowej kadencji.
7. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady gminy w trybie okrelonym w ust. 2.
8. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enie rezygnacji.
9. Niepodjêcie uchwa³y o której mowa w ust. 9 w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ
podjêta uchwa³a.

6. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady gminy przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
7. Na wniosek wójta przewodnicz¹cy rady gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³
on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
8. Na pierwszej sesji w porz¹dku obrad winno znajdowaæ siê sprawozdanie ustêpuj¹cego Wójta Gminy o
stanie gminy.
9. Na pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy, rada
wybiera ze swego grona Sekretarza Obrad na okres
kadencji. W przypadku jego nieobecnoci na sesji wybiera siê Sekretarza obrad sporód radnych w g³osowaniu jawnym. Do zadañ Sekretarza obrad jest liczenie g³osów.
§ 12
1. O zwyczajnej sesji Rady Gminy nale¿y zawiadomiæ pisemnie cz³onków rady co najmniej na 7 dni roboczych
dni przed terminem sesji.
2. Zawiadomienie wraz z materia³ami o sesji powiêconej uchwalaniu bud¿etu gminy przesy³a siê najpóniej
na 21 dni przed terminem sesji.
3. Zawiadomienie o sesji powinno byæ podane do wiadomoci publicznej, poprzez rozwieszenie na tablicach
og³oszeñ w so³ectwach, w Urzêdzie Gminy.
4. Na sesjê Rady Gminy nale¿y zapraszaæ so³tysów, radnych powiatowych, instytucje, przedstawicieli organizacji spo³ecznych i politycznych.
So³tysi oraz radni powiatowi uczestnicz¹ w sesji bez
prawa g³osowania.
5. Wójt Gminy uczestniczy na sesji z g³osem doradczym.
6. W sesji uczestnicz¹ równie¿ Skarbnik i Sekretarz Gminy z g³osem doradczym.
7. Przewodnicz¹cy zaprasza do udzia³ w sesji inne osoby
w zale¿noci od tematyki obrad.
§ 13
Sesje Rady Gminy s¹ jawne. Ograniczenia jawnoci
mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.

§ 11

§ 14

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz
na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
gminy z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w
przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy, do czasu
wyboru przewodnicz¹cego rady prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.

1. Przewodnicz¹cy obrad, po otwarciu sesji, na podstawie listy obecnoci stwierdza quroum a w razie jego
braku wyznacza nowy termin sesji i zamyka posiedzenie.
2. Przed przyjêciem porz¹dku obrad przez radê nale¿y
zatwierdziæ protokó³ z obrad poprzedniej sesji który do
czasu jego zatwierdzenia przez Radê stanowi projekt
protokó³u. Z chwil¹ jego zatwierdzenia protokó³ staje
siê dokumentem urzêdowym.
3. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady w/g porz¹dku obrad
okrelonego w zawiadomieniu i przyjêtego przez Radê,
otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
4. Przewodnicz¹cy obrad powinien:
1) konsekwentnie i stanowczo prowadziæ obrady sesji.
2) dbaæ o spokój i dyscyplinê na sali obrad, a w szczególnoci:
a) odbieraæ g³os uczestnikowi dyskusji, któremu mimo
dwukrotnego upomnienia w swoim wyst¹pieniu ra¿¹co odbiega od przedmiotu obrad,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

b) wyprosiæ z sali obrad uczestnika sesji, któremu pomimo upomnienia go, zachowuje siê w sposób zak³ócaj¹cy porz¹dek,
c) uniemo¿liwiæ uczestnictwo w sesji osobom bêd¹cym w stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie alkoholu.
Udzielaæ g³osu wg kolejnoci zg³oszeñ,
Wnioski formalne poddawaæ pod g³osowanie w
pierwszej kolejnoci,
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom
sporód publicznoci w pkt Dyskujsa oraz w ramach
zapytañ i wolnych wniosków.
Chêæ zabrania g³osu zg³asza siê przez podniesienie
rêki. G³os mo¿na zabraæ po uzyskaniu zgody od Przewodnicz¹cego obrad.
Na wniosek radnych lub z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ przerwy w zale¿noci od potrzeb.
W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin obrad tej samej sesji  fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy opucili obrady odnotowuje siê w protokóle sesji.
Nie wolno radnym opuszczaæ obrady sesji poza przerwami wyznaczonymi przez przewodnicz¹cego.
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy obrad zamyka sesjê.
§ 15

1. Z ka¿dej sesji na podstawie nagrania na kasecie, sporz¹dza siê protokó³, który musi zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce odbycia sesji lub posiedzenia
oraz numer uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) stwierdzenie przyjêcia protokó³u z obrad poprzedniej sesji,
4) zatwierdzony porz¹dek obrad,
5) przebieg, streszczenie przemówieñ i nazwisk mówców, wszelkie zg³oszone wnioski, odpowiedzi na
wnioski, podjête uchwa³y, wyniki g³osowañ, owiadczenia.
6) podpis protokolanta, Sekretarza obrad, Przewodnicz¹cego obrad.
2. Protokó³y numeruje siê cyframi rzymskimi a uchwa³y
arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem kadencji.
4. Protokó³y sporz¹dza pracownik obs³ugi Rady Gminy.
5. Radny ma prawo zapoznaæ siê z treci¹ protokó³u i z³o¿yæ swoje sprostowanie na pimie lub ustnie pracownikowi prowadz¹cemu obs³ugê Rady przed nastêpn¹
sesj¹ lub na sesji na której zatwierdzany jest protokó³.
W przypadkach budz¹cych w¹tpliwoci uzupe³nienie
treci protokó³u lub jego zmiana zapisu zarz¹dza Przewodnicz¹cy.
W sprawach w¹tpliwych o sprostowaniu decyduje
Rada Gminy.
6. W terminie 7 dni po odbyciu sesji Rady Gminy, projekt
protokó³u wy³o¿ony jest do wgl¹du mieszkañców gminy w biurze Rady Gminy.
7. Protokó³ podlega zatwierdzeniu na nastêpnej sesji Rady
Gminy.
§ 16
1. Nieobecnoæ na sesji radny powinien usprawiedliwiæ
ustnie lub pisemnie przewodnicz¹cemu.
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2. Przewodnicz¹cy w przypadku kilkakrotnej nieobecnoci radnego na sesji przeprowadza rozmowê upominaj¹c¹.
3. W protokóle winien byæ zapis nieobecny usprawiedliwiony i nieobecny nieusprawiedliwiony.
§ 17
1. Obs³ugê Rady i Komisji wykonuje pracownik biura
obs³ugi rady gminy.
2. Biuro obs³ugi rady gminy prowadzi zbiory nastêpuj¹cych dokumentów:
1) Statutu Gminy Sztutowo,
2) Protokó³y z sesji,
3) Rejestr uchwa³ i zarz¹dzeñ rady wraz z za³¹cznikami,
4) Zbiory uchwa³ i zarz¹dzeñ rady wraz z za³¹cznikami,
5) Zbiory protokó³ów komisji,
6) Regulaminy pracy komisji,
7) Statuty so³ectw,
8) Statutu gminnych jednostek organizacyjnych,
9) Rejestr zg³oszonych wniosków na sesji rady gminy
oraz osób odpowiedzialnych za ich realizacjê.
§ 18
1. W celu wykonywania swoich zadañ Rada ze swego
grona powo³uje komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹  3 osoby,
2) Zdrowia, Spraw Socjalnych, Owiaty i Kultury  3
osoby,
3) Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Turystyki
i Sportu  4 osoby,
4) Planowania i Bud¿etu  3 osoby.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy Rady i Wiceprzewodnicz¹cy nie mog¹
byæ cz³onkami ¿adnej Komisji.
Mog¹ uczestniczyæ w komisji z w³asnej inicjatywy lub
na zaproszenie Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Propozycje na przewodnicz¹cych komisji zg³aszaj¹ radni, a na cz³onków Komisji przewodnicz¹cy po konsultacji z radnymi.
3. Przewodnicz¹cych komisji oraz cz³onków komisji wybiera siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
4. Pracê komisji organizuje i reprezentuje komisjê przez
Rad¹  Przewodnicz¹cy Komisji.
§ 20
1. G³osowanie mo¿e byæ jawne i tajne.
2. G³osowanie jawne mo¿e odbywaæ siê imiennie.
3. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad,odbywa siê ono przez podniesienie rêki. Po przeliczeniu g³osów przez sekretarza obrad, przewodnicz¹cy og³asza wynik g³osowania.
4. Przypadki g³osowania tajnego okrela ustawa.
5. W celu przeprowadzenia wyborów tajnych, Rada Gminy powo³uje trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹. Komisja wybiera sporód siebie Przewodnicz¹cego Komisji. Przed przyst¹pieniem do wyborów komisja ta objania sposób g³osowania.
6. G³osowanie w wyborach odbywa siê na kartkach opieczêtowanych pieczêci¹ Rady Gminy.Karta do g³osowania zawiera nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ
wiêcej ni¿ radnych obecnych na sali.
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7. Po przeliczeniu g³osów  Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.
8. Protokó³ Komisji Skrutacyjnej powinien zawieraæ:
1) liczbê wydanych kart do g³osowania,
2) liczbê kart wyjêtych z urny,
3) liczbê g³osów za,
4) liczbê g³osów  przeciw,
5) liczbê g³osów  wstrzymuj¹cych siê,
6) liczbê g³osów  niewa¿nych,
7) klauzulê stwierdzaj¹c¹ wynik g³osowania,
8) podpis Komisji.
9. Karty z oddanymi kartami g³osowania i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹czniki do protokó³u z sesji.
§ 21
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura która uzyska³a
najwiêksz¹ iloæ g³osów za.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, oznacza ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu rady lub po³owê
g³osuj¹cych, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
ROZDZIA£ III
RADNY
§ 22
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê¿
z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³oszenia przez mieszkañców gminy
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany z instrukcjami wyborców.
2. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
3. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej gminy i jej mieszkañców.
4. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty najm³odszy wiekiem radny wywo³uje kolejno
radnych. Radny powstaje i wypowiada s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania
Tak mi dopomó¿ Bóg.
5. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz
radni którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji na której s¹
obecni.
6. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu,.
7. Radny obowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach rady
gminy i jej komisji oraz w innych instytucjach samorz¹dowych, do których zosta³ powo³any lub desygnowany.
8. Z Radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
urzêdzie gminy, w której radny uzyska³ mandat.
9. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.

10. Wójt Gminy nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w
której uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
11. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu.Nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w zwi¹zku z podjêtymi
dodatkowymi zajêciami b¹d¿ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z
innymi osobami.
12. Radni nie mog¹:
1) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyska³ mandat a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem lub pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci,
2) byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych
osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w
których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
13. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o stanie
maj¹tkowym zgodnie z wymogami ustawy.
14. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
15. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody rady gminy, której jest cz³onkiem.
Rada Gminy odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku
pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez
radnego mandatu.
16. Pracodawca jest obowi¹zany zwolniæ radnego od
pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania
udzia³u w pracach organów gminy.
17. Na zasadach ustalonych przez radê gminy, radnemu
przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
18. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
19. Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
ROZDZIA£ IV
ORGAN WYKONAWCZY GMINY  WÓJT
§ 23
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji rady gminy lub wyboru go przez radê gminy
i up³ywa z dniem kadencji rady gminy.
3. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje swojego zastêpcê.
4. Funkcji Wójta Gminy oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
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2) cz³onkostwa w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym gminie, w której jest wójtem lub zastêpc¹ wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 24
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nie udzielenia absolutorium wójtowi jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania wójta. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje siê
z wnioskiem Komisji rewizyjnej Rady Gminy Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud¿etu gminy.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady gminy.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3, rada
gminy zapoznaje siê z opini¹ regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy o nie udzieleniu
absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ wójta.
5. Uchwa³ê o której mowa w ust. 3 rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 25
1. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta z innej przyczyny ni¿ nie udzielenie wójtowie absolutorium jedynie na wniosek co najmiej 1/4 ustawowego skadu rady.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta na sesji
zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rad gminy podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 26
1. Je¿eli zg³oszony w trybie § 24 wniosek o podjêcie
uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwo³ania wójta nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci
g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym
trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
2. W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawie  Ordynacja wyborcza do rad gmin.
rad powiatów i sejmików województw.
3. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6-ciu
m-cy przed zakoñczeniem kadencji wójta.
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§ 27

Wyganiêcie mandatu wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
§ 28
W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków
przez nowo wybranego wójta, pe³ni osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 29
1. Po up³ywie kadencji wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
wójta.
2. Po up³ywie kadencji wójta, zastêpca wójta pe³ni swoje
obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego zastêpcê wójta.
§ 30
Objêcie obowi¹zków przez wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec rady gminy lubowania o nastêpuj¹cej
treci:
Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê,¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci
mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 31
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i realizuje zadania gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi
podmiotami.
2. Do zadañ wójta w szczególnoci nale¿y:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
b) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
d) wykonywania bud¿etu,
e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy wójt podlega wy³¹cznie radzie gminy.
4. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
§ 32
1. Je¿eli w inny sposób nie mo¿na usun¹æ bezporedniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia ludzi lub dla mienia,
wójt mo¿e zarz¹dziæ ewakuacjê z obszarów bezporednio zagro¿onych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
wójt dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 33
1. Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy, którego jest kierownikiem.
2. Kierownik Urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu
oraz do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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3. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta
Gminy w drodze zarz¹dzenia.
4. Status prawny pracowników samorz¹dowych okrela
odrêbna ustawa.
§ 34
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a wykonawczym  so³tys Dzia³alnoæ so³tysa
wspomaga rada so³ecka.
2. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 35
1. So³tys mo¿e uczestniczyæ w pracach rady gminy na
zasadach okrelonych w statucie gminy, bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach
jak radnych. przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy.
§ 36
1. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady na jakich przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
2. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
3. Wójt mo¿e upowa¿niæ zastêpcê lub innych pracowników urzêdu gminy do wydawania decyzji administracyjnych o których mowa w ust. 2, w imieniu wójta.
4. Do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, rada gminy mo¿e upowa¿niæ równie¿ organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub jednostki organizacyjnej.
5. Od decyzji wydanej prze wójta lub organ o którym
mowa w ust. 4 s³u¿y odwo³anie do samorz¹dowego
kolegium odwo³awczego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
ROZDZIA£ V
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
STANOWIONEGO PRZEZ GMINÊ
§ 37
1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych gminie przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego.
2. Gminy mog¹ wydawaæ akty prawa miejscowego w
zakresie.
1) wewnêtrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdów i instytucji gminnych,
3) zasad zarz¹du mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzê u¿ytecznoci publicznej.
3. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ wójt, w formie zarz¹dzenia.

4. Zarz¹dzenie o którym mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady gminy. Traci ono moc
w razie odmowy zatwierdzenia b¹d¿ nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady,
5. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz¹dzenia rada gminy okrela
termin utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
6. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
wójtom s¹siednich gmin i starocie powiatu, w którym le¿y gmina, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
7. Akty prawa miejscowego w tym statut gminy og³asza siê w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego.
8. Przepisy porz¹dkowe og³asza siê w drodze obwieszczeñ wywieszaj¹c na tablicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy lub w rodkach masowego przekazu. Za dzieñ
og³oszenia przepisów porz¹dkowych uwa¿a siê dzieñ
wskazany we obwieszczeniu.
9. Og³oszenie przepisów porz¹dkowych w sposób okrelony w ust. 8 nie zwalnia z obowi¹zku og³oszenia ich
w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego.
10. Podstaw¹ og³oszenia w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego jest orygina³ aktu podpisany
przez przewodnicz¹cego rady gminy.
11. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych
dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie
w godzinach pracy urzêdu. W zakresie udostêpniania do wgl¹du przepisów gminnych zawieraj¹cych
informacje niejawne stosuje siê przepisy o ochronie
informacji niejawnych.
ROZDZIA£ VI
MIENIE GMINNE
§ 38
Mieniem gminnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do gminy Sztutowo oraz mienie innych
gminnych osób prawnych wg za³¹cznika do Statutu.
§ 39
Nabycie mienia gminnego nastêpuje:
1) na podstawie  przepisy wprowadzaj¹ce ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym,
2) przez przekazanie gminie mienia w zwi¹zku z utworzeniem lub zmian¹ granic gminy w trybie art. 4 ustawy o
samorz¹dzie gminnym; przekazanie mienia nastêpuje
w drodze porozumienia zainteresowanych gmin a w
razie braku porozumienia  decyzj¹ Prezesa Rady Ministrów, podjêt¹ na wniosek ministra w³aciwego do
spraw administracji publicznej,
3) w wyniku przekazania przez administracjê rz¹dow¹ na
zasadach okrelonych przez Radê Ministrów w drodze
rozporz¹dzenia,
4) w wyniku w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
5) przez inne czynnoci prawne,
6) w innych przypadkach okrelonych odrêbnymi przepisami.
§ 40
Podmioty mienia gminnego samodzielnie decyduj¹ o
przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrêbnych przepisach prawa.
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§ 41

1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowa wójt albo dzia³aj¹cy na jego upowa¿nienia zastêpca wójta samodzielnie
albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez wójta osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby
przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik Gminy który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnia, powiadamiaj¹c o tym radê gminy oraz regionaln¹ izbê
obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
wójta.
5. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych gminnych osób prawnych a te nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gminy.
6. W przypadku zniesienia lub podzia³u gminy odpowiedzialnoæ za jej zobowi¹zanie ponosz¹ solidarnie gminy, które przejê³y jej mienie.
7. Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzeniu
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
ROZDZIA£ VII
GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
§ 42
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy zwanego dalej bud¿etem.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
§ 43
1. Projekt bud¿etu gminy przygotowuje wójt gminy.
2. Bez zgody wójta gminy rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia ¿róde³
tych dochodów.
3. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami wójt przedk³ada radzie
gminy najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt regionalnej izbie
obrachunkowej celem zaopiniowania.
4. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 44
1. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych
projektowi okrela rada gminy.
2. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez radê gminy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego,
podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie gminy.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie o którym mowa w ust. 2 regionalna izba obrachunkowa
ustala bud¿et gminy w zakresie obowi¹zkowych zadañ
w³asnych oraz zadañ zleconych w terminie do koñca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu o którym
mowa w ust. 2.
§ 45
1. Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samo opodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny,
4) inne dochody.
§ 46
1. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu
przewy¿szaj¹ planowane dochody.
2. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z
których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
3. Uchwa³y rady gminy o których mowa w ust. 2 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
§ 47
Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 48
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada wójt.
2. Wójtowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo do:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
§ 49
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianych dla
aktów prawa miejscowego.
3. Wójt informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.
4. Kontrolê gospodarki finansowej gmin i zwi¹zków sprawuj¹ regionalne izby obrachunkowe.
ROZDZIA£ VIII
ZASADY TWORZENIA,£¥CZENIA,
PODZIA£U ORAZ ZNOSZENIA SO£ECTW
§ 50
1. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada Gminy w drodze
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uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela rada gminy odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
Zasady ³¹czenia jednostki pomocniczej:
1) jednostki pomocnicze mog¹ siê ³¹czyæ (w terytorium)
wewn¹trz gminy poprzez ³¹czenie ca³oci lub czêci
jednej jednostki w sk³ad innej jednostki,
2) ³¹czenie jednostek pomocniczych lub zmiana ich
terytorium mo¿e dokonaæ siê w formie przy³¹czenia ca³oci lub czêci jednostki po³o¿onej na terytorium s¹siedniej gminy na zasadach okrelonych
przez Urz¹d Rady Ministrów,
3) ³¹czenie jednostek pomocniczych w ca³oci lub zmianach terytorium poprzez przy³¹czenie czêci innej
jednostki pomocniczej mo¿e mieæ miejsce z inicjatywy rady jednostki mieszkañców obszaru, którego
zmiana dotyczy lub rady gminy po konsultacji
z mieszkañcami. Konsultacje prowadzi siê zgodnie
z przepisami ustawy o referendum gminnym,
4) zmiana granic jednostki w obrêbie jednej gminy podejmowana jest uchwa³a rady gminy.
Zmiana prowadz¹ca do zmian granic pomiêdzy gminami wymaga rozporz¹dzenia Rady Ministrów.
Zasady podzia³u jednostki pomocniczej:
1) jednostki pomocnicze mog¹ dzieliæ siê poprzez wy³¹cznie czêci jednej jednostki ze sk³adu innej jednostki.
2) podzia³ jednostki wp³ywaj¹cy na zmianê przebiegu
granic gminy mo¿e mieæ miejsce z inicjatywy rady
jednostki, mieszkañców obszaru, którego podzia³
dotyczy lub rady gminy po konsultacji z mieszkañcami. W przypadku akceptacji podzia³u przez mieszkañców zamieszkuj¹cych dany obszar wymagana
jest akceptacja rady gminy w formie uchwa³y oraz
rozporz¹dzenia rady Ministrów.
Zasady znoszenia jednostki pomocniczej:
1) znoszenie jednostki pomocniczej mo¿e nast¹piæ na
wniosek rady jednostki, rady lub mieszkañców zamieszkuj¹cych jej obszar po konsultacji zgodnie z
ustaw¹ o referendum gminnym,
2) w celu zniesienia jednostki pomocniczej wymagana
jest akceptacja mieszkañców, rady jednostki i rady
gminy.
Zasady udzia³u przewodnicz¹cych rad jednostek pomocniczych w pracach rady. Przewodnicz¹cy rad jednostek pomocniczych uczestnicz¹ w pracach rady na
prawach radnego z wy³¹czeniem prawa do g³osowania i otrzymuj¹ diety na zasadach ustalonych przez radê
gminy.

ROZDZIA£ IX
REGULAMIN KONTROLI WEWNÊTRZNEJ
§ 51
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 52
Do przeprowadzenia kontroli upowa¿nione s¹:
1) Wójt Gminy  w zakresie dzia³alnoci kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych,
2) Komisja Rewizyjna  w zakresie okrelonym w Statucie Gminy,
3) Sekretarz Gminy  w zakresie dzia³alnoci Urzêdu Gminy,
4) Kierownik Referatu  w zakresie dzia³alnoci referatu.
§ 53
Kontrola wewnêtrzn¹ mo¿e obejmowaæ kontrolê legalnoci, terminowoci, kontrolê merytoryczn¹ i kontrolê
formaln¹ a nadto kontrolê ca³ego stanowiska pracy albo
spraw indywidualnych.
§ 54
1. Kontrolê przeprowadza siê zgodnie z rocznym planem
kontroli, który ma charakter informacji niejawnej.
2. Roczny plan kontroli winien byæ zatwierdzony przez:
1) Radê Gminy w zakresie kontroli przeprowadzonych
przez Komisjê Rewizyjn¹,
2) Wójta Gminy w zakresie kontroli przeprowadzanych
przez Sekretarza Gminy.
3. O podjêciu kontroli tj. dacie i zakresie powiadamia siê
kierownika jednostki kontrolowanej na 7 dni przed rozpoczêciem kontroli.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrolê
mo¿na zarz¹dziæ z jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 55
Cz³onek zespo³u kontrolnego podlega wy³¹czeniu z
udzia³u w kontroli je¿eli zachodz¹ okolicznoci okrelone
w art. 24 KPA.
§ 56
Zespól kontroluj¹cy ma prawo:
1) wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du w dokumenty,
3) wezwanie pracowników jednostki kontrolowanej do
z³o¿enia wyjanieñ,
4) sporz¹dzania zestawieñ, odpisów i kopii dokumentów
jednostki kontrolowanej.
§ 57
Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki. Wykonywania czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ
porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 58
1. Z przeprowadzonej kontroli zespó³ kontrolny sporz¹dza protokó³ w terminie 7 dni od daty przeprowadzonej kontroli.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, imiê
i nazwisko kierownika oraz osób udzielaj¹cych wyjanieñ,
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2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych oraz datê
wystawienia upowa¿nienia do kontroli,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleñ zawarte w aktach kontroli, w tym stwierdzonych
nieprawid³owociach albo nie stwierdzonych nieprawid³owociach.
6) informacjê o prawie, sposobie i formie zg³aszania
zastrze¿eñ co do ustaleñ zawartych w protokóle oraz
o prawie odmy podpisania protokó³u a tak¿e o prawi z³o¿enia wyjanieñ,
7) omówienie poprawek i skreleñ.
8) informacjê o dorêczeniu egzemplarza protokó³u kierownikowi jednostki kontrolowanej,
9) adnotacja o dokonaniu wpisu do ksi¹¿ki ewidencji
kontroli,
10) podpisy zespo³u kontroluj¹cego i kierownika jednostki oraz ich parafy na ka¿dej stronie protokó³u.
§ 59
1. Kierownik kontrolowanej jednostki zapoznaje siê z protokó³em co potwierdza siê na protokóle stosown¹ adnotacj¹ z podpisem kierownika.
2. Kierownik jednostki ma prawo zg³oszenia do protokó³u uwag, co do jego treci oraz przebiegu kontroli w
terminie 7 dni od zapoznania siê z protokó³em jak równie¿ mo¿e odmówiæ podpisania protokó³u kontroli,
sk³adaj¹c w terminie 7 dni od dnia otrzymania, pisemne wyjanienie tej odmowy. Zastrze¿enie kierownika
jednostki zobowi¹zuje kontroluj¹cych do zbadania
spraw objêtych zastrze¿eniem i przed³o¿enia jej na
posiedzeniu organu opisanego w § 2 oraz uzupe³nienie protokó³u z kontroli i do ponownego przed³o¿enia
do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Odmowa podpisania protokó³u nie stanowi przeszkody do wszczêcia postêpowania pokontrolnego.
3. Na podstawie protokó³u organ okrelony w § 2 kieruje
do jednostki kontrolowanej wyst¹pienie które zawiera
wnioski pokontrolne i zalecenia.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne jest zobowi¹zany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyst¹pienia
zawiadomiæ jednostkê o sposobie realizacji wniosków
i zaleceñ.
§ 60
Jednostka kontroluj¹ca powinna przeprowadziæ w kontrolowanej jednostce rekontrolê, w celu sprawdzenia
wykonania wniosków pokontrolnych i zaleceñ.
ROZDZIAL X
WSPÓLNE SESJE RAD GMIN
§ 61
1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ wspólne sesje z inn¹ rad¹/
innymi radami/.
2. Wspólna sesja zwo³ywana jest przede wszystkim dla
rozpatrzenia spraw wspólnych dla danych terenów.
3. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ delegacje zainteresowanych
rad.
4. Zawiadomienie o sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy rad.
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1. Wspólna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej
co najmniej po³owa radnych z ka¿dej rady gminy.
2. W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego
obrad wspólnej sesji.
3. Uchwa³y na wspólnej sesji zapadaj¹ w drodze g³osowania radnych z ka¿dej rady.
4. Uchwa³y oraz protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych stron.
5. Do wspólnej sesji maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce terminów i tryb przygotowania, zwo³ywania oraz
przebiegu sesji.
§ 63
Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie rady gmin
bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji, chyba, ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
ROZDZIA£ XI
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 64
1. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla
gminy. Interpelacja obejmuje wskazanie koniecznoci
rozwi¹zania problemu i ¿¹dania zajêcia stanowiska
przez w³aciwy organ gminy.
2. Interpelacje sk³ada radny i so³tys na pimie b¹d
w okresie miêdzy sesjami.
W przypadku gdy interpelacja zosta³a wniesiona
w okresie miêdzy sesjami Rady, na wniosek radnego
przewodnicz¹cy obrad przedstawia jej treæ na najbli¿szym posiedzeniu rady.
3. Interpelacjê kieruje siê do Wójta Gminy.
4. Interpelacja powinna zawieraæ przedstawienie stanu
faktycznego oraz wynikaj¹cego zeñ pytania. Ustne
przedstawienie interpelacji nie mo¿e przekroczyæ 5 
ciu minut.
5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela siê na pimie w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia interpelacji. Radny sk³adaj¹cy interpelacjê mo¿e uznaæ odpowied za niewystarczaj¹c¹ i za¿¹daæ jej uzgodnienia.
6. Odpowied na interpelacjê przedstawion¹ na sesji nie
mo¿e przekraczaæ 10 minut.
§ 65
1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i wnoszone jest
na sesji. Zapytanie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty.
2. Odpowied na zapytania udziela Wójt lub wskazana
przez niego osoba, ustnie na sesji lub w razie koniecznoci przeprowadzenia dodatkowych analiz, pisemnie
w ci¹gu 14 dni
3. Odpowied na zapytanie udzielane na sesji nie mo¿e
przekroczyæ 7 minut.
ROZDZIA£ XII
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 66
1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi
Gminy.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wgl¹du do dokumentów
zawieraj¹cych informacje stanowi¹ce tajemnicê s³u¿-
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bow¹ na podstawie upowa¿nienia Rady Gminy i w zakresie kompetencji rady.
3. Uprawnienia kontrolne Komisji nie obejmuj¹ spraw
indywidualnych z zakresu postêpowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej.
§ 67
1. W sk³ad Komisji nie mog¹ wchodziæ osoby pokrewne
i powinowate Wójtowi Gminy.
2. Cz³onkowie Komisji nie mog¹ byæ cz³onkami innych
Komisji.
3. W pracach Komisji mog¹ braæ udzia³ radni nie bêd¹cy
jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
4. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii, wniosków
lub sprawozdañ.
5. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³.
§ 68
Opinie o wykonaniu bud¿etu gminy i wniosek do Rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy Komisja przedk³ada przewodnicz¹cemu Rady Gminy w terminie do 31 marca roku nastêpnego po zakoñczeniu roku bud¿etowego.
§ 69
1. Podstaw¹ dzia³añ kontrolnych Komisji jest roczny plan
kontroli opracowany przez Komisjê Rewizyjn¹ i zatwierdzony przez Radê Gminy oraz decyzja Rady zlecaj¹ca
przeprowadzenie kontroli.
3. W uzasadnionych przypadkach decyzjê o przeprowadzeniu kontroli podejmuje przewodnicz¹cy.
4. Rada zleca Komisji zadania w zakresie kontroli. Okrela jej przedmiot, zakres. termin jej przeprowadzenia
oraz termin z³o¿enia sprawozdania Radzie Gminy.
5. Roczny plan kontroli powinien zawieraæ:
1) kontrolê w zakresie wykonania bud¿etu gminy,
2) opiniowanie sprawozdañ finansowych,
3) kontrolowanie wykonania uchwa³ i za³atwiania interpelacji zg³aszanych na sesji, zebraniach itp.,
4) wykonywanie zaleceñ pokontrolnych organów nadzoru.
6. Je¿eli kontrola jest przeprowadzana na podstawie polecenia Rady w wyniku inicjatywy innej sta³ej Komisji
Rady, przedstawiciel tej komisji powinien byæ obecny
podczas wszystkich czynnoci kontrolnych. Komisja
sta³a, która by³a inicjatorem kontroli mo¿e zrezygnowaæ z delegowania swojego przedstawiciela do prac
zespo³u kontroluj¹cego.
7. Do czasu og³oszenia wyników kontroli zarówno kontroluj¹cy jak i kontrolowani obowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy s³u¿bowej.
§ 70
1. Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastêpuj¹ce kryterium:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci.
2. Zadaniem Komisji jest rzetelne i obiektywne ustalenie
stanu faktycznego w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹.
3. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadze-

nia kontroli co najmniej na 3 dni robocze przed terminem kontroli przedstawiaj¹c przedmiot kontroli.
§ 71
1. Komisja przeprowadza kontrolê w sk³adzie co najmniej
dwuosobowym.
2. Komisja dzia³a na podstawie imiennego upowa¿nienia
przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
3. W upowa¿nieniu okrela siê termin, przedmiot i zakres
kontroli.
4. Komisja przed przyst¹pieniem do kontroli zobowi¹zana jest zg³osiæ swoj¹ obecnoæ kierownikowi jednostki kontrolowanej.
5. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli, mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego nazwiska, krewnych,
powinowatych.
§ 72
Komisja uprawniona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz obiektów jednostki kontrolowanej w zakresie objêtym kontrol¹ w czasie godzin pracy,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹, w
czasie godzin pracy,
3) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych kontroli,
4) przyjmowanie owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki,
5) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów za
pokwitowaniem.
§ 73
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia komisji odpowiednich warunków do
sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania kontroli Komisja zobowi¹zana
jest do przestrzegania:
1) przepisów bhp obowi¹zuj¹cych w jednostce kontrolowanej,
2) przepisów o postêpowaniu z informacj¹ zawieraj¹c¹ tajemnicê s³u¿bow¹ i pañstwow¹ obowi¹zuj¹cych
w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, w tym
kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 74
1. Z przebiegu kontroli Komisja w terminie 7 dni od dnia
zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokóle ujmuje siê dane s³u¿¹ce do ustalenia stanu faktycznego.
3. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) datê sporz¹dzenia protokó³u,
2) nazwê jednostki kontrolowanej oraz imiê i nazwisko
jej kierownika,
3) sk³ad Komisji przeprowadzaj¹cej kontrolê,
4) okrelenie zakresu i przedmiotu kontroli, wnioski,
5) czas trwania kontroli,
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6) zastrze¿enia i uwagi kierownika jednostki kontrolowanej,
7) wykaz za³¹czników.
4. Komisja wydaje zalecenia pokontrolne.
5. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi  Wójt Gminy, trzeci
 Przewodnicz¹cy Rady Gminy, czwarty  pozostaje w
aktach Komisji.

6.

§ 75
1. Wyniki Kontroli przedstawia Radzie Gminy Komisja w
formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) opis stanu faktycznego,
2) ocenê stanu faktycznego,
3) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
4) w uzasadnionych przypadkach wniosek o powo³aniu bieg³ych do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.
5. Rada Gminy na sesji przyjmuje w formie uchwa³y sprawozdanie Komisji na temat wyników kontroli oraz przyjmuje zalecenia pokontrolne wydane przez Komisjê.
ROZDZIA£ XIII
REGULAMIN PRACY KOMISJI RADY
§ 76
Do zadañ Komisji sta³ych Rady Gminy nale¿y:
1) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹
2) opiniowanie wszystkich spraw, które s¹ przedmiotem
obrad rady,
3) opiniowanie spraw z zakresu dzia³alnoci Wójta Gminy po otrzymaniu wniosku,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu upowszechnienie roli samorz¹du wród wyborców
oraz mieszkañców gminy,
6) ocena dzia³añ Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych
pod wzglêdem zgodnoci ich dzia³ania z uchwa³ami
Rady Gminy w zakresie w³aciwej Komisji.
7) badanie terminowoci za³atwiania spraw przez Wójta
Gminy i jednostki organizacyjne gminy,
8) wspó³praca z innymi Komisjami sta³ymi Rady Gminy.
§ 77
1. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje pracami komisji a w
szczególnoci ustala terminy posiedzeñ komisji i porz¹dek dzienny posiedzenia, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzeniu komisji
i kieruje jej obradami.
2. Przewodnicz¹cego Komisji mo¿e zastêpowaæ osoba
przez niego upowa¿niona.
3. Przewodnicz¹cy Komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie komisji na ¿¹danie co najmniej 1/4 cz³onków
komisji lub Przewodnicz¹cego Rady.
4. Komisja mo¿e obradowaæ tylko w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu (quroum).
5. Komisje podlegaj¹ radzie gminy, przedk³adaj¹ plan pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci. Do zadañ komisji
sta³ych nale¿y m.in.:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez Radê, organizacje spo³eczne i inne
podmioty,

7.
8.
9.
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2) kontrola wójta gminy, jednostek organizacyjnych
gminy w zakresie spraw dla których komisja zosta³a
powo³ana w granicach upowa¿nienia udzielonego
przez radê.
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach z których sporz¹dzony jest protokó³ który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce odbycia posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) porz¹dek posiedzenia,
4) przebieg, streszczenie i wypowiedzi i nazwiska cz³onków komisji, wszelkie zg³oszone uwagi wnioski, odpowiedzi na wnioski, wyniki g³osowañ, stanowisko
Komisji.
5) podpis przewodnicz¹cego komisji i protokolanta.
Stanowisko Komisji na sesjê opracowuje przewodnicz¹cy na podstawie sporz¹dzonego protokó³u z posiedzenia Komisji.
Posiedzenia Komisji s¹ jawne w wyj¹tkowych sytuacjach przewodnicz¹cy komisji mo¿e.
W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 78

1. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie inne osoby, których obecnoæ lub wypowied mog¹
byæ uzasadnione ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
2. Komisja nie mo¿e odmówiæ wys³uchania okrelonej
osoby, je¿eli z wnioskiem o takie wys³uchanie zwróci³
siê Przewodnicz¹cy.
§ 79
1. Uchwa³y Komisji oraz wnioski musz¹ byæ przeg³osowane i zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Uchwa³y oraz wnioski przekazuje siê niezw³ocznie
Wójtowi Gminy.
§ 80
1. Komisja opracowuje plany pracy, przedk³ada je do zatwierdzenia na pierwszej sesji rady gminy w nowym
roku kalendarzowym.
2. Komisja przedstawia radzie roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci na ka¿de ¿¹danie rady gminy.
3. Stanowisko komisji na temat materia³ów bêd¹cych
przedmiotem obrad, opracowuje Przewodnicz¹cy Komisji i przedstawia je na sesji Rady Gminy lub osoba
przez niego upowa¿niona.
§ 81
1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê w sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Realizacja postanowieñ o których mowa w ust. 1 nastêpuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia Komisji
2) udostêpnianie posiadanych opracowañ i analiz,
3) powo³ywanie zespo³ów do rozwi¹zywania okrelonych problemów.
ROZDZIA£ XIV
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 82
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
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maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie gminnym
i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z pón.
zm.) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
§ 83
Zmiana Statutu wymaga podjêcia przez Radê Gminy
uchwa³y o zmianie Statutu.
§ 84
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/66/99 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 wrzenia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo, Uchwa³a Nr XXII/162/2001 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 7 sierpnia 2001 r., zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo
oraz Uchwa³a Nr XXXI/233/2002 Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 wrzenia 2002 r., zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo.
§ 85
1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia.
Za³¹czniki:
1. Mapa gminy
2. Herb gminy i opis
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Sztutowo
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
1.
2.
3.
4.
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Zespó³ Szkó³ im. ofiar Stuthoffu w Sztutowie.
Przedszkole w Sztutowie.
Gminny Orodej Pomocy Spo³ecznej w Sztutowie.
Biblioteka w Sztutowie.
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UCHWA£A Nr V/65/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie op³at za najem u¿ytkowy Zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Pszczó³kach, dzier¿awê gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz op³at za najem komunalnych lokali
u¿ytkowych na terenie Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142
poz. 1591 ze zm. z 2002 r: Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty z tytu³u korzystania z Zaplecza
Sportowego i Stadionu Sportowego w Pszczó³kach:

I. Imprezy sportowe
1. Dla grup zorganizowanych (organizator imprezy sportowej spoza terenu gminy):
a) op³ata za korzystanie ze stadionu  25 z³/godz. plus
podatek VAT,
b) op³ata za korzystanie ze stadionu wraz ze zapleczem
sportowym  40 z³/godz. plus podatek VAT.
2. Dla grup zorganizowanych (organizator imprezy z terenu gminy):
a) nie pobiera siê op³aty za korzystanie ze stadionu,
b) op³ata za korzystanie ze stadionu wraz z zapleczem
sportowym  15 z³/godz. plus podatek VAT.
W przypadku organizowania imprez dla dzieci i m³odzie¿y organizatorem  osob¹ wynajmuj¹c¹ musi byæ
osoba pe³noletnia.
II. Imprezy rekreacyjno  sportowe jednodniowe
1. Imprezy o wymiarze lokalnym:
a) sprzêt rozrywkowy np. karuzele, strzelnice, zabawki
dmuchane wielkogabarytowe itp.  7 z³/m2 gruntu
plus podatek VAT,
b) stoiska pod ma³¹ gastronomiê  20 z³/m2 gruntu plus
podatek VAT,
c) stoiska oferuj¹ce sprzeda¿ pozosta³ych artyku³ów
spo¿ywczych  10 z³/m2 gruntu plus podatek VAT,
d) stoiska oferuj¹ce sprzeda¿ dewocjonaliów, rêkodzie³a, wyrobów rzemielniczych produkcji w³asnej  5 z³/
m2 gruntu plus podatek VAT.,
e) namiot cyrkowy + zaplecza  2 z³/m2 gruntu plus
podatek VAT (pobyt trzydniowy),
f) pozosta³e  15 z³/m2 gruntu plus podatek VAT.
2. Imprezy o zasiêgu ponad lokalnym:
a) sprzêt rozrywkowy np. karuzele, strzelnice itp  20 z³/
m2 gruntu plus podatek VAT,
b) zabawki dmuchane wielkogabarytowe  7 z³/m2
gruntu plus podatek VAT,
c) stoiska pod ma³¹ gastronomiê  35 z³/m2 gruntu plus
podatek VAT,
d) stoiska oferuj¹ce pozosta³e artyku³y spo¿ywcze 
25 z³/m2 gruntu plus podatek VAT,
e) stoiska oferuj¹ce sprzeda¿ dewocjonaliów, rêkodzie³a, wyrobów rzemielniczych produkcji w³asnej  7 z³/
m2 gruntu plus podatek VAT,
f) namiot cyrkowy + zaplecza  2 z³/m2 gruntu plus
podatek VAT (1 doba),
g) pozosta³e  35 z³/m2 gruntu plus podatek VAT
§2
Za najem lokali stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹
Gminy Pszczó³ki ustala siê nastêpuj¹ce stawki czynszu:
1. Przyjêcia weselne w wietlicach:
a) Skowarcz  350 z³otych plus podatek VAT,
b) Kleszczewko  350 z³otych plus podatek VAT,
c) Rêbielcz  200 z³otych plus podatek VAT.
Powy¿sze stawki nie obejmuj¹ kosztów energii elektrycznej, gazu.
2. Przyjêcia okazjonalne (przyjêcia komunijne, prymicje,
osiemnastki, stypy itp.):
a) dla mieszkañców gminy  25% stawek okrelonych
w punkcie 1,
b) dla osób spoza gminy  50% stawek okrelonych w
punkcie 1.
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3. Za najem okazjonalny wietlicy w miejscowoci Ulkowy dla:
a) grup zorganizowanych  15 z³ za 1 dobê plus podatek VAT,
b) najemców indywidualnych  25 z³ za 1 dobê plus
podatek VAT.
4. Za najem lokali z przeznaczeniem na organizowanie
odp³atnych szkoleñ, zajêæ pozalekcyjnych, kursów itp.
dla
a) doros³ych  30 z³/godz. plus podatek VAT,
b) dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê  5 z³/godz. plus podatek VAT,
c) grup zorganizowanych, w których ponad 50%
uczestników stanowi¹ osoby spoza terenu Gminy
Pszczó³ki  50 z³/godz. plus podatek VAT,
d) grup mieszanych(doroli, dzieci  20 z³/godz. plus
podatek VAT i m³odzie¿).
5. Za najem szkolnej sali gimnastycznej ustala siê stawkê
15 z³/godz. plus podatek VAT.
6. Za najem lokalu z przeznaczeniem na:
a) gara¿e  3 z³/m2 plus podatek VAT miesiêcznie,
b) gabinety lekarskie  5 z³/m2 plus podatek VAT miesiêcznie,
c) prowadzenie pozosta³ej dzia³alnoci nie  6 z³/m2 plus
podatek VAT wymienionej w punktach powy¿ej miesiêcznie.
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UCHWA£A Nr V/69/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz
art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
 Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zasady polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy (za³¹cznik do
uchwa³y).
§2
Powo³ane w treci uchwa³y artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ ustawê z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 773).

§3

§3

Zwalnia siê z op³at za korzystanie ze stadionu wraz zapleczem sportowym grupy szkolne
i grupy prowadzone przez samorz¹d lub organizacje pozarz¹dowe z terenu gminy.

Traci moc uchwa³a Nr X/107/2001 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie okrelenia stawki
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie
Gminy Pszczó³ki.

§4

§4

W uzasadnionych przypadkach upowa¿nia siê Wójta
Gminy do zmiany lub odst¹pienia od naliczenia stawek
wymienionych w uchwale.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki
§6
Traci moc uchwa³a Nr XIII/145/2001 z dnia 15 padziernika 2001 r. w sprawie op³at za najem u¿ytkowych lokali
komunalnych.
§7
Stawki przewidziane uchwa³¹ obowi¹zuj¹ od 1 maja
2003 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/69/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
Zasady polityki czynszowej w lokalach
stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy
1. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e przekroczyæ 3%
wartoci odtworzeniowej lokalu.
2. Wójt Gminy ustala stawki czynszu lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy z uwzglêdnieniem czynników, o których mowa w art. 7 ustawy:
a) mieszkanie o wspó³czesnym standardzie/z c.o. i gazem/- 0% obni¿ki stawki bazowej,
b) wszystkie urz¹dzenia/bez c.o. lub gazu/ - 10% obni¿ki stawki bazowej,
c) z ³azienk¹, w.c., c.o., bez gazu - 20% obni¿ki stawki
bazowej,
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d) z ³azienk¹, w.c., bez c.o. i gazu  30% obni¿ki stawki
bazowej,
e) tylko z w.c. lub ³azienk¹  40% obni¿ki stawki bazowej,
f) tylko z instalacj¹ wod.- kan.  50% obni¿ki stawki
bazowej,
g) bez instalacji wod.  kan.  60% obni¿ki stawki bazowej,
h) stan techniczny budynku dobry (budynki zadbane,
nie wymagaj¹ce remontów kapitalnych)  10% zwy¿ki stawki bazowej,
i) stan techniczny budynku z³y (budynki o znacznym
stopniu zniszczenia, bardzo dawno nie remontowane)  10% obni¿ki stawki bazowej,
j) korzystne usytuowanie mieszkañ w budynku (mieszkania usytuowane na 1 lub 2 piêtrze budynku, jasne)  10% zwy¿ki stawki bazowej,
k) niekorzystne usytuowanie mieszkañ w budynku
(mieszkania usytuowane na parterze, na poddaszu,
posiadaj¹ce wspólne pomieszczenia (³azienka, toaleta) z innym lokatorem, posiadaj¹ce ciemn¹ kuchniê, ca³kowity brak nas³onecznienia mieszkania, widok na niekorzystne otoczenie (zbiorniki na cieki
sanitarne)  10% obni¿ki stawki bazowej,
l) po³o¿enie budynku w strefie centralnej (wsie: Kolnik, Pszczó³ki, Ró¿yny, Skowarcz)  10% zwy¿ki stawki bazowej,
m) po³o¿enie budynku w strefie peryferyjnej (pozosta³e
wsie Gminy Pszczó³ki)  10% obni¿ki stawki bazowej.
3. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 60% jej wartoci.
4. Wysokoæ podwy¿ki czynszu nie mo¿e przekroczyæ
wskaników okrelonych w art. 9 ust. 3 ustawy.
5. Czynsz najmu lokali socjalnych ustala siê w wysokoci
50% najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4). Nie pobiera
siê czynszu od osób poszkodowanych w wyniku po¿aru i klêsk ¿ywio³owych.
6. W zasobie mieszkaniowym gminy regulacja czynszu
bêdzie mog³a byæ dokonana nie czêciej ni¿ co 6 miesiêcy.
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UCHWA£A Nr VI/62/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno
dotycz¹cego terenu dzia³ki nr: 107/26 we wsi Kistowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 i art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984)
Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:

§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu na dzia³ce
nr 107/26 we wsi Kistowo.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Funkcja podstawowa:
UTL  tereny zabudowy letniskowej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej po jej wyznaczeniu i uzyskaniu notarialnego zapisu o s³u¿ebnoci
przejazdu przez dzia³kê 107/29.
Zasady podzia³u:
 zachowanie podzia³u istniej¹cego.
Zasady zagospodarowania:
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki letniskowe parterowe z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie wiêksza ni¿ 8,5 m, przy czym wysokoæ coko³u mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e przekraczaæ 1,8 m;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
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 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki szczególne:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 10,0 m
pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 10,0 m
od granicy lasu.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno
granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
NrXIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

1754
UCHWA£A Nr VI/63/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno
dotycz¹cego terenu dzia³ki nr: 272/7 we wsi Kistowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
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poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu na dzia³ce
nr 272/7 we wsi Kistowo.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Funkcja podstawowa:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do 10,0 m.
Zasady podzia³u:
 podzia³ istniej¹cy do zachowania;.
Zasady zagospodarowania:
 zabudowa dzia³ki budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u lub budynku gospodarczego;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynek mieszkalny parterowy z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia i u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30o do 50o;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie wiêksza ni¿ 9,0 m, przy czym wysokoæ coko³u mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e przekroczyæ 1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej;
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 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach,
wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki szczególne:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 30,0
m od granicy lasu.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 15%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art.29, ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu
§6
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
Nr XIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem §5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

1755
UCHWA£A Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu miasta za 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji
Rewizyjnej i Komisji Finansowo  Bud¿etowej uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê roczne sprawozdanie Zarz¹du Miasta
i Prezydenta Miasta z wykonania bud¿etu miasta Tczewa
za 2002 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

1756
UCHWA£A Nr VIII/58/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rada Miejska w Tczewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXIX/369/2002 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie
przyjêcia Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów punkt 9 otrzymuje brzmienie:
9. Wnioski opiniuje komisja powo³ana przez Prezydenta Miasta Tczewa.
W sk³ad komisji wchodz¹:
a) jako przewodnicz¹cy komisji  osoba wskazana
przez Prezydenta Miasta,
b) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej,
c) przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium Owiaty w Gdañsku.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa
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UCHWA£A Nr VIII/59/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów
oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr VI/39/99 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów otrzymuje nowe brzmienie, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/59/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Plan sieci publicznych gimnazjów
Gminy Miejskiej Tczew obejmuje:
1) Obwód Gimnazjum Nr 1 w granicach ulic:
30 Stycznia, Baczyñskiego, Ba³dowska, Biskupa Konstantyna Dominika, Boczna, Borchardta, Boya-¯eleñskiego, Broniewskiego, Ceglarska, Che³moñskiego,
Chopina, Czy¿ykowska, Dominikañska, Dygasiñskiego,
Fenikowskiego, Fredry, Frycza-Modrzewskiego, Ga³czyñskiego, Garncarska, Genera³a Bema, Genera³a D¹browskiego, G³owackiego, Iwaszkiewicza, Jaros³awa
D¹browskiego, Kardyna³a Wyszyñskiego, Kasprowicza
Kochanowskiego, Ko³³¹taja, Konarskiego, Konopnickiej,
Kossaka, Kocielna, Krasiñskiego, Krêta, Krótka, Kruczkowskiego, Ksiêdza Pasierba, Ksiêdza Sychty, Ksiêdza
ciegiennego, Kusociñskiego, Lipowa, £azienna, Malczewskiego, Matejki, Mestwina, Mickiewicza, Nad Wis³¹, Nadbrze¿na, Na³kowskiej, Norwida, Nowowiejska,
Ogrodowa, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Paderewskie-
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go, Plac Hallera, Plac w. Grzegorza, Plac Pi³sudskiego, Podgórna, Podmurna, Polna, Prusa, Przemys³owa,
Przybosia, Pu³askiego, Reja, Reymonta, Rybacka, Sambora, Sienkiewicza, Skromna, Sportowa, Staffa, Stara,
Stanis³awskiego, Starowiejska, Staszica, Stroma, Struga, Tetmajera, Tuwima, Wa¿yka, W¹ska, Wincentego
Pola, Wita Stwosza, Witkiewicza, Wodna, Wybickiego,
Wybudowanie, Wyczó³kowskiego, Wyspiañskiego,
Zamkowa, Zapolskiej, Zielona, ¯eromskiego,
2) Obwód Gimnazjum Nr 2 w granicach:
a) ulic  1 Maja, Aleja Zwyciêstwa, Boles³awa Chrobrego, Bosmañska,Ch³odna, Ch³opska,Czatkowska,
Dokerów, El¿biety, Fabryczna, Flisaków,Gdañska,
Grunwaldzka, Jana Sobieskiego, Jana z Kolna, Jednoci Narodu, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego,
Kolejowa, Kopernika, Kociuszki, Kozia, Królowej
Jadwigi, Ksiê¿niczki Dobrawy, Krucza, Lecha, £¹kowa, Mieszka I, M³yñska, Mostowa, Niepodleg³oci,
Nizinna, Nowa, Nowy Rynek, Obroñców Westerplatte, Okrêtowa, Partyzantów, Piaskowa, Piastowska,
Pionierów, Plac Patriotów, Po³udniowa, Pomira, Pomorska, Portowców, Pó³wiejska, Prosta, Przemys³awa II, Retmañska, Robotnicza, Rycerska, Rzemielnicza, Sadowa, Samborówny, Saperska, S³owackiego, Spó³dzielcza, Stoczniowców, Strzelecka, wiêtope³ka, Targowa, Warsztatowa, Wierzbowa, Wilcza,
Wilana, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Za Dworcem, Za Portem, ¯u³awska,
b) so³ectw  Czatkowy, Tczewskie £¹ki,
3) Obwód Gimnazjum Nr 3 w granicach ulic:
Akacjowa, Aleja Kociewska, Aleja Solidarnoci, Wladys³awa Andersa, Christiana Andersena, Armii Krajowej, Braci Grimm, Jana Brzechwy, Brzozowa, Czerwonego Kapturka, Dzia³kowa, Gryfa Pomorskiego, Hanny
Hass, Harcerska, Jagielloñska, Jarzêbinowa, Jasia
i Ma³gosi, Jasiñskiego, Jaworowa, Jod³owa, Jurgo,
Kasztanowa, Kazimierza Jagielloñczyka, Kiliñskiego,
Korczaka, Królowej Bony, Królowej Marysieñki, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lotnicza, Malinowska, Obroñców Tczewa, Pinokia, Piotrowo, Rejtana, Rokicka, Genera³a W³adys³awa Sikorskiego, Stefana Batorego,
Suchostrzycka, Suchostrzygi Dworzec, Szewczyka Dratewki, Topolowa, Traugutta, Wigury, W³adys³awa Jagie³³y, Zygmunta Starego, ¯wirki.
So³ectwa Czatkowy i Tczewskie £¹ki z terenu Gminy
Tczew zosta³y w³¹czone do obwodu Gimnazjum Nr 2
w uzgodnieniu z Gmin¹ Tczew  porozumienie z dnia
20 lutego 2003 r.

1758
UCHWA£A Nr VIII/60/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
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Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185
i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65)oraz 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê sieæ publicznych szkó³ podstawowych Gminy Mejskiej Tczew obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce szko³y postawowe:
1) Sportowa Szko³a Podstawowa Nr 2 ul. Gdañska 2,
2) Szko³a Podstawowa Nr 5ul. Obroñców Westerplatte 18,
3) Szko³a Podstawowa Nr 7 ul. Stoczniowców 15 A,
4) Szko³a Podstawowa Nr 8 ul. Armii Krajowej 70,
5) Szko³a Podstawowa Nr 10 ul. Marii Konopnickiej 11,
6) Szko³a Podstawowa Nr 11 ul. Saperska 12,
7) Szko³a Podstawowa Nr 12 ul. Topolowa 23.
2. Granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych
Gminy Miejskiej Tczew ustalone s¹ w za³¹czniku do
uchwa³y.
§2
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr XXV/160/96 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 30 maja 1996 r. w sprawie planu sieci publicznych
szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej Tczew oraz granic ich obwodów,
 uchwa³a Nr XLVI/270/98 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie zmiany planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej
Tczew oraz granic ich obwodów,
 uchwa³a Nr VI/38/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1
marca 1999 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej Tczew oraz
granic ich obwodów,
 uchwa³a Nr XVIII/160/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej
Tczew oraz granic ich obwodów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/60/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Plan sieci publicznych szkó³ podstawowych
Gminy Miejskiej Tczew obejmuje:
1) Obwód Szko³y Podstawowej nr 2 w granicach ulic:
1 Maja, Boles³awa Chrobrego, El¿biety, Fabryczna,
Gdañska 1-5, 53-56, Grunwaldzka, Jana Sobieskiego,
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Jana z Kolna, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Królowej Jadwigi, Ksiê¿niczki Dobrawy, Krucza, £¹kowa,
Mieszka I, M³yñska, Mostowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Piastowska, Po³udniowa, Pó³wiejska, Prosta,
Przemys³awa II, Rycerska, Samborówny, wiêtope³ka,
Targowa, Warsztatowa, Wierzbowa, Wilcza, Wojska Polskiego 1-3, 32-35, Za Dworcem, ¯u³awska,
2) Obwód Szko³y Podstawowej nr 5 w granicach ulic:
Ba³dowska Nr 16, Boczna, Chopina, Czy¿ykowska Nr
1-14, 105115, Dominikañska, Garncarska, Jaros³awa
D¹browskiego, Kardyna³a St. Wyszyñskiego, Ko³³¹taja, Kopernika, Kocielna, Kociuszki, Krêta, Krótka, Ksiêdza ciegiennego, Lecha, Lipowa, £azienna, Mestwina, Mickiewicza, Nad Wis³¹, Obroñców Westerplatte,
Ogrodowa, Okrzei, Paderewskiego, Plac w. Grzegorza, Plac Hallera, Plac Pi³sudskiego, Podgórna, Podmurna, Rybacka, Sambora, Sienkiewicza, Skromna, S³owackiego, Stara, Stroma, Strzelecka, 30 stycznia Nr 111, W¹ska, Wodna, Zamkowa, Zielona,
3) Obwód Szko³y Podstawowej nr 7 w granicach:
a) ulic  Bosmañska, Ch³opska, Czatkowska, Dokerów,
Flisaków, Nizinna, Okrêtowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Retmañska, Robotnicza, Rzemielnicza, Spó³dzielcza, Stoczniowców, Wilana, Za Portem,
b) so³ectw Gminy Tczew  Czatkowy, Tczewskie £¹ki,
4) Obwód Szko³y Podstawowej nr 8 w granicach ulic:
Armii Krajowej (numery parzyste oraz nr 49, 57, 59 i 61),
Dzia³kowa, Gryfa Pomorskiego, Hanny Hass, Harcerska, Jurgo, Kwiatowa, Malinowska, Obroñców Tczewa, Suchostrzygi Dworzec, Traugutta,
5) Obwód Szko³y Podstawowej nr 10 w granicach ulic:
30 Stycznia Nr 12-61, Baczyñskiego, Ba³dowska Nr 751, Biskupa Konstantego Dominika, Borchardta, Boya¯eleñskiego, Broniewskiego Ceglarska, Che³moñskiego, Czy¿ykowska Nr 15-104, Dygasiñskiego, Fenikowskiego, Fredry, Frycza-Modrzewskiego, Ga³czyñskiego,
Genera³a Bema, Genera³a D¹browskiego, G³owackiego, Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Konarskiego, Konopnickiej, Kossaka, Krasiñskiego,
Kruczkowskiego, Ksiêdza Pasierba, Ksiêdza Sychty,
Kusociñskiego, Malczewskiego, Matejki, Nadbrze¿na,
Na³kowskiej, Norwida, Nowowiejska, Orkana, Orzeszkowej, Polna, Prusa, Przybosia, Przemys³owa, Pu³askiego, Reja, Reymonta, Sportowa, Staffa, Stanis³awskiego, Starowiejska, Staszica, Struga, Tetmajera, Tuwima,
Wa¿yka, Wita Stwosza, Wincentego Pola, Witkiewicza,
Wybickiego, Wybudowanie, Wyczó³kowskiego, Wyspiañskiego, Zapolskiej, ¯eromskiego,
6) Obwód Szko³y Podstawowej Nr 11 w granicach ulic:
Aleja Zwyciêstwa, Ch³odna, Gdañska 6-52, Jednoci
Narodu, Kaszubska, Kozia, Niepodleg³oci, Plac Patriotów, Pomira, Pomorska, Sadowa, Saperska, Wojska Polskiego 4-31, Wyzwolenia,
7) Obwód Szko³y Podstawowej Nr 12 w granicach ulic:
Akacjowa, Aleja Kociewska, Aleja Solidarnoci, Christiana Andersena, Andersa, Armii Krajowej (numery
nieparzyste oprócz 49,57, 59, 61), Braci Grimm, Brzozowa, Czerwonego Kapturka, Jagielloñska, Jana Brzechwy, Jarzêbinowa, Jasia i Ma³gosi, Jasiñskiego, Jaworowa, Jod³owa, Kasztanowa, Kazimierza Jagielloñczyka, Kiliñskiego, Korczaka, Królowej Bony, Królowej
Marysieñki, Kubusia Puchatka, Lotnicza, Pinokia, Piotrowo, Rejtana, Rokicka, Genera³a W³adys³awa Sikor-
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skiego, Stefana Batorego, Suchostrzycka, Szewczyka
Dratewki, Topolowa, Wigury, W³adys³awa Jagie³³y,
Zygmunta Starego, ¯wirki.
So³ectwa Czatkowy i Tczewskie £¹ki z terenu Gminy
Tczew zosta³y w³¹czone do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 7 w uzgodnieniu z Gmin¹ Tczew  porozumienie z dnia 20 lutego 2003 r.

1759
UCHWA£A Nr VIII/62/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dni 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z 1998 r. Nr 106
poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364) po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXIX/374/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie
uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie jako Instytucji Kultury w § 10
ust. 2 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê wyrazami
Prezydent Miasta Tczewa.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

1760
UCHWA£A Nr VIII/63/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dni 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z 2002 r.
Nr 41,poz. 364) po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

W statucie Tczewskiego Centrum Kultury, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXIX/373/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie
uchwalenia statutu Tczewskiego Centrum Kultury jako
Instytucji Kultury wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  Siedzib¹ Centrum
jest budynek przy ul. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego 10 w Tczewie,
 w § 9 ust. 1 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê
wyrazami Prezydent Miasta Tczewa.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

1761
UCHWA£A Nr VIII/65/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Miejskiej w Tczewie z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg
w sp³acaniu nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 16 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)
oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1860) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji FinansowoBud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci Gminy Miejskiej Tczew i jej jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja Podatkowa  (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pón.
zm.) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w
szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób
prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, zwanych dalej d³u¿nikami. Uchwa³a tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci i udzielania ulg w jej sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli o umorzeniu w ca³oci lub w czêci
wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
2) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci
z tytu³u kupna, sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu
za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej, a tak¿e innych wierzytelnoci Gminy,
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3) umowie  nale¿y stosowaæ przepisy Kodeksu Cywilnego,
4) osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y stosowaæ
przepisy Kodeksu Cywilnego,
5) jednostce organizacyjnej Gminy  nale¿y przez to rozumieæ jednostki i zak³ady bud¿etowe,
6) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ Gminy, osobê fizyczn¹ lub prawn¹.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub w
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 3 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w
pozosta³ych przypadkach tak¿e z urzêdu.
3. W przypadkach solidarnej odpowiedzialnoci kilku
d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas,
gdy uzasadniaj¹ce okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
4. Umorzyæ mo¿na równie¿ czynsz na wniosek d³u¿nika z
tytu³u najmu i dzier¿awy w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) dzier¿awcom wykorzystuj¹cym grunty pod uprawy
rolne w przypadku wyst¹pienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych proporcjonalnie do
stwierdzonych strat w uprawach,
2) najemcom lokali u¿ytkowych z powodu adaptacji
lokalu. gdy w tym czasie nie jest w lokalu prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza za okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 miesi¹ce o 50%.
5. Do przypadków okrelonych w ust. 4 stosuje siê postanowienia ust. 2 i 3.
§4
1. Organem uprawnionym do umorzenia wierzytelnoci
jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej je¿eli wartoæ
wierzytelnoci nie przekracza jednokrotnoci kwoty
przeciêtnego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym podjecie decyzji o umorzeniu og³aszanego w
dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego dla
celów naliczania odpisu na Zak³adowy Fundusz
wiadczeñ Socjalnych,
2) Prezydent Miasta w pozosta³ych przypadkach.
2. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1 pkt 1 rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹.

mi lub gospodarczymi na wniosek zobowi¹zanego
mo¿na:
1) odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci,
2) roz³o¿yæ p³atnoæ lub czêæ wierzytelnoci na raty
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat,
3) obni¿yæ dzier¿awê gruntów rolnych w przypadku
wyst¹pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych proporcjonalnie do stwierdzonych strat w uprawach,
4) obni¿yæ do 50% wysokoæ czynszu za najem lokali
u¿ytkowych za czas nie wykorzystywania lokalu zwi¹zany z jego adaptacj¹.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upowa¿niona.
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci, o których mowa
w § 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno-prawnym w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze
stosunków cywilno prawnych w drodze umowy
(ugody) lub decyzji w sprawach wszczêtych z urzêdu.
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
na raty Wierzytelnoci na raty nie pobiera siê odsetek
za zw³okê, chyba ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych terminów p³atnoci, wówczas ca³a wierzytelnoæ staje siê natychmiast wymagalna.
4. Podejmowanie decyzji lub zawieranie umów (ugód) w
stosunku do przedsiêbiorców nastêpuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorstw.
§8
Prezydent Miasta bêdzie sk³ada³ Radzie Miejskiej sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci
przy pó³rocznych sprawozdaniach finansowych.
§9
Traci moc uchwa³a Nr XXII/191/2000 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zmian¹: uchwa³a
Nr XXIX/283/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 40 poz. 433).

§5

§ 10

Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³eczny-

§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1762

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

UCHWA£A Nr VIII/67/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania
zleconego zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 268, Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) i art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo-Bud¿etowej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Polityki Spo³ecznej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê tryb postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Tczewa.
§3
Traci moc:
 uchwa³a Nr XIII/125/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
28 padziernika 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Trybu udzielania dotacji na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy Miejskiej Tczew oraz Zasad
wspó³pracy samorz¹du miasta Tczewa z organizacjami pozarz¹dowymi,
 uchwa³a Nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia Trybu udzielania dotacji na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy Miejskiej
Tczew oraz Zasad wspó³pracy samorz¹du miasta
Tczewa z organizacjami pozarz¹dowymi,
 uchwa³a Nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
30 stycznia 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia Trybu udzielania dotacji na cele publiczne
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy Miejskiej Tczew oraz
Zasad wspó³pracy samorz¹du miasta Tczewa z organizacjami pozarz¹dowymi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
Z. Drewa

.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/67/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

TRYB POSTÊPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI
PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH, SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA ORAZ KONTROLI WYKONANIA
ZLECONEGO ZADANIA
I. Postanowienia ogólne

1. Dotacja z bud¿etu Gminy Miejskiej Tczew mo¿e byæ
przyznana podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
Gminy Miejskiej Tczew.
2. Dotacje udzielane na wykonanie zleconego zadania w
szczególnoci obejmuj¹ sprawy:
1) kultury fizycznej,
2) kultury,
3) owiaty,
4) edukacyjnej opieki wychowawczej,
5) ochrony zdrowia,
6) porz¹dku publicznego.
3. Dotacja nie mo¿e zostaæ udzielona na:
a) prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
b) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie
jest integraln¹ czêci¹ zg³oszonego projektu,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu.
4. Prezydent Miasta og³asza w prasie o zasiêgu lokalnym
oraz w biuletynie Panorama Miasta i na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Tczewie informacjê o
mo¿liwoci ubiegania siê o dotacjê.
II. Sk³adanie wniosków o dotacjê
1. Podmioty ubiegaj¹ce siê o przyznanie rodków finansowych sk³adaj¹ w Kancelarii Ogólnej Urzêdu Miejskiego w Tczewie nastêpuj¹ce dokumenty:
a) wniosek wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku do
trybu postêpowania o udzielenie dotacji, zawieraj¹cy dok³adny opis projektu wraz z planem finansowym,
b) owiadczenie podmiotu, ¿e zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w
sposób efektywny, oszczêdny i terminowy,
c) dokumenty potwierdzaj¹ce formê dzia³alnoci, np.
aktualny statut, wyci¹g z rejestru,
d) owiadczenie podmiotu dotycz¹ce nieosi¹gania zysku z realizacji wnioskowanego zadania,
e) zobowi¹zanie przyjêcia odpowiedzialnoci merytorycznej i finansowej ze strony osób wystêpuj¹cych
o dotacjê wraz ze wskazaniem uprawnieñ (je¿eli nie
wynika to ze z³o¿onych dokumentów) do sk³adania
owiadczeñ woli w tym zakresie,
f) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzia³alnoci podmiotu za ubieg³y rok lub w przypadku krótszej dzia³alnoci za miniony okres.
2. W przypadku ubiegania siê jednoczenie o dotacjê na
realizacjê wiêcej ni¿ jednego zadania do drugiego i kolejnych wniosków nie do³¹cza siê dokumentów okrelonych w pkt 1 lit. c.
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3. Termin sk³adania wniosków up³ywa dnia 30 wrzenia
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, w którym ma
byæ udzielona dotacja. Przy ustalaniu terminu bierze
siê pod uwagê datê wp³ywu wniosku do Kancelarii
Ogólnej Urzêdu Miejskiego w Tczewie lub datê stempla pocztowego. W przypadku, gdy termin ten przypada w sobotê, dzieñ ustawowo wolny od pracy lub inny
dodatkowy dzieñ wolny od pracy, dopuszczalne jest
z³o¿enie wniosku w pierwszym dniu pracy Urzêdu po
up³ywie wyznaczonego terminu.
III. Rozpatrywanie wniosków i przyznanie dotacji
1. Wnioski pod wzglêdem formalnym sprawdza Wydzia³
Spraw Spo³ecznych, w razie stwierdzenia ewentualnych braków wzywa do ich usuniêcia w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2. Prezydent Miasta podejmuje decyzje zlecania zadania
i udzielenia dotacji kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
a) merytoryczn¹ wartoci¹ projektu oraz jego przydatnoci¹ w wykonywaniu zadañ gminy,
b) wymiernymi korzyciami p³yn¹cymi dla mieszkañców Gminy Miejskiej Tczew,
c) kosztami projektu, w tym wysokoci¹ wk³adu w³asnego wnioskodawcy, udzia³em innych róde³ finansowania,
d) dokonaniami wnioskodawcy,
e) dotychczasow¹ wspó³prac¹ z samorz¹dem i innymi
organizacjami,
f) zgodnoci¹ celów projektu z celami statutowymi
wnioskodawcy.
3. Dotacje celowe na realizacjê zadañ s¹ przyznawane
przez Prezydenta Miasta po zasiêgniêciu opinii komisji
merytorycznych Rady Miejskiej w Tczewie oraz uchwaleniu przez Radê Miejsk¹ bud¿etu. Wnioskodawcy zawiadamiani s¹ pisemnie o decyzji Prezydenta Miasta
Tczewa. Od decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
5. Prezydent Miasta og³asza w biuletynie Panorama Miasta i na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Tczewie informacjê o dotacjach przyznanych poszczególnym podmiotom.
4. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastêpuje w oparciu o umowê zawart¹ przez Prezydenta Miasta z podmiotem, któremu przyznano dotacjê.
Umowa powinna w szczególnoci okrelaæ:
1) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wysokoæ dotacji celowej przyznanej podmiotowi
wykonuj¹cemu zadanie,
3) tryb przekazania dotacji,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej oraz
zasady zwrotu nie wykorzystanej czêci dotacji.
5. Wydzia³ Spraw Spo³ecznych przygotowuje projekty
umów na realizacjê zadania. Projekty umów winny byæ
zaopiniowane przez radcê prawnego.
IV. Rozliczanie dotacji
1. Podmiot, który otrzyma³ dotacjê zobowi¹zany jest do
jej terminowego rozliczenia.
2. Rozliczenie przyznanej dotacji winno zawieraæ:
a) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z
ocen¹ skutecznoci realizacji zak³adanych celów,

b) zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków na realizacjê ca³ego zadania, w tym zestawienie wydatków z dotacji otrzymanej ze rodków Gminy Miejskiej Tczew,
c) orygina³y faktur i rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych bêd¹cych podstaw¹ wydatkowania rodków, b¹d ich kserokopie, w przypadku
finansowania zadania z innych róde³, potwierdzone za zgodnoæ z orygina³em przez osobê uprawnion¹ do sk³adania owiadczeñ woli, dokumentuj¹ce poniesione wydatki na kwotê dotacji uzyskan¹ z
bud¿etu miasta.
3. Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w Tczewie sprawdza rozliczenie i stwierdza jego
prawid³owoæ i przekazuje G³ównemu Ksiêgowemu
Urzêdu informacjê, czy przekazana dotacja zosta³a prawid³owo rozliczona.
4. Podmiotom, które nie rozliczy³y siê prawid³owo i w
terminie z dotacji, przez okres 2-letni, nie udziela siê
nowych dotacji.
5. Rozliczenie dotacji ma charakter jawny i podawane jest
do publicznej wiadomoci w biuletynie informacyjnym
Panorama Miasta i na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w Tczewie.
V. Zasady kontroli
1. Prezydent Miasta Tczewa sprawuje kontrolê nad prawid³ow¹ realizacj¹ zadania i wykorzystaniem rodków
publicznych przeznaczonych na dotacje.
2. Kontrola wykonania zadania winna dotyczyæ:
a) terminowoci wykonania zadania,
b) kompletnoci wykonania zakresu rzeczowego,
c) zakresu i celowoci poniesionych wydatków,
d) rozliczenia udzielonej dotacji.
3. Podmiot, któremu przyznano dotacjê zobowi¹zany jest
do poddania siê kontroli w zakresie objêtym umow¹
oraz udostêpnienia dokumentów dotycz¹cych zleconego zadania.
4. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na konto
Urzêdu Miejskiego w Tczewie w terminie 14 dni od daty
odst¹pienia od umowy lub daty okrelonej w umowie,
jako termin zakoñczenia realizacji projektu.
5. W przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienale¿ytego wykonania umowy, podmiot zlecaj¹cy zadanie
okreli kwotê dotacji podlegaj¹cej zwrotowi wraz z
ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania dotacji podmiotowi, termin jej zwrotu oraz nazwê
i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty.

1763
UCHWA£A N IX/48/2003
Rady Gminy w Wejherowie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wejherowo w obrêbie Gowino (Gowino IV).
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. oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
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ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) na
wniosek Wójta Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino o powierzchni
59,02 ha, którego granice okrela siê nastêpuj¹co:
Od granicy dzia³ki nr ewidencyjny 218/2 z dzia³k¹ nr 306/6
wzd³u¿ drogi powiatowej 10202, do granicy pomiêdzy
dzia³kami 270 i 274/15 nastêpnie wzd³u¿ dzia³ek 274/15,
274/12, 274/11, 274/4, 274/3 i po granicy lasu na dzia³ce
274/7 do granicy z dzia³k¹ 275/14, nastêpnie granic¹ pomiêdzy dzia³k¹ 275/14 i 274 do koñca terenu lenego i dalej w linii prostej do drogi nr ewidencyjny 288, nastêpnie
wzd³u¿ drogi nr 288, 290 (wraz z tymi drogami) do drogi
powiatowej 10202 i po tej drodze do granicy pomiêdzy
dzia³kami 300 i 301/1 a nastêpnie w linii prostej do drogi
216/2 i po tej drodze do granicy dzia³ki 219/1, dalej po
granicy tej dzia³ki do drogi nr ewidencyjny 288 i po tej
drodze do granicy pomiêdzy dzia³k¹ 219/4 i 222 i po tej
granicy do drogi powiatowej 10202  zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.
ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru na 12 terenów (ponumerowanych od 01 do 012) i 25 dróg (ponumerowanych od
K1 do K25), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ustala siê ich przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
2. Uchwalony plan sk³ada siê:
1) z tekstu stanowi¹cego treæ niniejszej uchwa³y,
2) z rysunku w skali 1:2000, stanowi¹cego za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y, zatytu³owanego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w gminie Wejherowo obejmuj¹cego obszar okrelony jako Gowino IV.
ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
 KARTY TERENÓW I DRÓG
§3
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
01 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,4535
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Tereny dopuszczone do zabudowy po wykonaniu rekultywacji terenu zgodnie z projektem rekultywacji.
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane
kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do
uk³adu zagrodowego z wytworzonym wewnêtrznym
dziedziñcem pomiêdzy budynkami, budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi
drogi,
b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku
wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa nie mo¿e
przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni u¿ytkowej
budynku;
c) dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach
naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika poprzez
wykusz, wie¿ê itp.
d) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki jak dla
nowej zabudowy;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie
wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy.
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m;
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie
400;
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
m) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze
ni¿ 1500 m2,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K5;
b) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych dróg K2 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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10.
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d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych dróg K2 i K3 z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2,
K3, K5.
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1,K2,K3,K5.
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K1, K2, K3, K5;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K1, K2,K3,K5
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji
us³ug szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹
zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
e) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
f) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
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KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino VI, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
02 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 2,2909
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
b) dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 450;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o min wielkoci
1000 m2,
c) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego podzia³u
dzia³ek,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K5;
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b) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K3, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K3, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
d) zakaz zabudowy w odleg³oci 10 m od linii lasu
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K4, K3
zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K4, K3,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K2, K3;
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
d) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg dojazdowych K4,
K3;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
03 R, MNR
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,5873
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
tereny rolne z dopuszczeniem siedliska rolniczego
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy
z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy i modernizacji;
wskazana rehabilitacja i uporz¹dkowanie siedliska
do form nawi¹zuj¹cych do budynków i zagrody
tradycyjnej,
b) nowe obiekty powinny powstawaæ jako uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca,
c) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, rzemios³a
i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach
o du¿ej kubaturze, usytuowanych w g³êbi dzia³ki,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie
10,0 m;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,0 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 300;
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek,
b) nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki,
c) dopuszcza siê maksymalnie 5% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obwi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K5, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
b) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K3, z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
c) zakaz zabudowy w odleg³oci 10 m od linii lasu
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K3 i K5;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K3 i K5;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji
zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K3 i K5,
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach
ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
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szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce
wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y
gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach
i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K3 i K5;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji
us³ug szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹
zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
e) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
f) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
GowinoIV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
04 Zn
2. POWIERZCHNIA W HA: 2,1887
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Tereny zieleni w tym ³¹ki, lasy, pastwiska, tereny podmok³e, oczka wodne i zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy,
b) bezwzglêdnie do zachowania,
c) wskazane jest urz¹dzenie terenu zieleni¹ wysok¹ i nisk¹ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
d) dopuszcza siê wprowadzanie ma³ej architektury: altany, cie¿ki, place zabaw, mostki itp.
e) preferowane stosowanie materia³ów naturalnych:
drewno, kamieñ itp.
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6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
b) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
nie ustala siê.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
Nie ustala siê
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
05 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 5,9168
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
b) dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0
m;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 450;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia-
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³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki
i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy wolnostoj¹cej w
odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej
drogi K6;
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K5, K 10;
b) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K8, K6, K7, K9,
K11 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b
dzia³ki;
d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci
10,0m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do
uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi
K5,K6,K8,K7, K9 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
e) zakaz zabudowy w odleg³oci 30 m od linii lasu.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K5, K6,
K7, K8, K9, K10, K11;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K5, K6, K7, K8,
K9, K10, K11;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11;
a) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
d) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg dojazdowych K5,
K6, K7, K8, K9, K10, K11;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
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Województwa Pomorskiego
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
06 UH i G
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,3826
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Us³ugi handlu i gastronomii
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) Zabudowa wolnostoj¹ca lub zwarta z wytworzonym wewnêtrznym dziedziñcem
b) dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy.
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
f) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
g) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
k) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K10;
b) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych dróg K 9 z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
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od linii rozgraniczaj¹cych dróg K 11 z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K9, K10,
K11,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, K9, K10, K11
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K9, K10, K11;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K9, K10, K11
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji
us³ug szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹
zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
e) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
f) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
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KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
07 MN
2. POWIERZCHNIA W HA:0,6769
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
b) dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 450;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
b) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K23 i K11, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
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c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K23, K6, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K23,
K6, K11;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K23, K6, K11;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K1, K23, K6, K11;
g) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
d) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg dojazdowych K1,
K6, K23, K11;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
§3
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
08 UTS i R
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,7436
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Us³ugi turystyki, sportu i rekreacji
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) Zabudowa wolnostoj¹ca w postaci kompleksu budynków lub pojedynczych obiektów na wydzielonych dzia³kach tworz¹cych urbanistyczn¹ ca³oæ,
b) Dopuszcza siê budynki gospodarcze o du¿ej kubaturze o wys. nie przekraczaj¹cej 10,0 m, w postaci hal sportowych, uje¿d¿alni koni itp.
c) dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
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przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
f) dopuszcza siê budynki o charakterze tymczasowym lub sezonowym,
g) dopuszcza siê zagospodarowanie terenu w postaci boisk, kortów tenisowych itp.
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
m) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 30% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K10 i K5;
b) zakaz zabudowy w odleg³oci 10 m od linii lasu.
5. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K5 i K10,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K5 i k10
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do nzbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K5 i K10
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych po-
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jemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach
i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K5 i K10,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
e) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny
posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
f) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

6.

KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
09MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,0648
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
b) dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
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g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na
+ poddasze u¿ytkowe;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 450;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K16 i K1;
b) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K16;
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K16,
K24;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K16, K24;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K1, K16, K24
f) o odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
d) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg dojazdowych K1,
K16, K24;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
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KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
010 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 3,0028
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi,
b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
c) dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.
d) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy.
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
m) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
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2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K12 i K16;
b) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych dróg K 10, K15, K17 z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych dróg K11, K23, K15, K17
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K11,
K12, K13, K15, K17, K16
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K11, K12, K13,
K15, K17, K16
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10, K11, K12, K13, K15, K17, K16.
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K10, K11, K12, K13,
K15, K17, K16
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
c) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawie-
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raæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
d) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny
posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
e) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
011 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 10,8384
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1. Kszta³towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
b) dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
g) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 450;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
l) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿o-
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nych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki
i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2. zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
3. linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K16;
b) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K15, K17,
K18, K20,, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K15, K17,
K18, K20, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki;
d) zakaz zabudowy w strefie ochronnej w odleg³oci 5 m od skrajnej krawêdzi s³upów redniego
napiêcia
a) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
b) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K14,
K15, K16, K 17, K18, K19, K20, K21, K22 i K25;
c) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1,K11,K12;
d) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K14, K15, K16, K 17, K18, K19, K20, K21,
K22 i K25;
e) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
f) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg dojazdowych K14,
K15, K16, K 17, K18, K19, K20, K21, K22 i K25;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTY DRÓG:
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I NAZWA DROGI
K1  droga powiatowa KL
2. POWIERZCHNIA: 1,7841
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga lokalna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 25,0 M
6. PARKINGI: nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K2 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2470
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K3 KW
2. POWIERZCHNIA: 0,2590
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I NAZWA DROGI K4 KW
2. POWIERZCHNIA: 0,0489
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna z placem nawrotowym 12,5 x 12, 5 m
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K5 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,5322
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K6 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2250
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K7 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,1943
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K8 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2739
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K9 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2677
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.

5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K10 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,7289
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
6. PARKINGI: Nie opuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K11 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,3480
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K12 KW
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2. POWIERZCHNIA: 0,2418
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K13 KX
2. POWIERZCHNIA: 0,0341
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Ci¹g pieszy
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 3,0 M
6. PARKINGI: 7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K14 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,6450
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

1. NUMER I NAZWA DROGI K15 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,5990
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K16 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,7805
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K17 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,1136
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

9.

KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino IV, w gminie Wejherowo

10.

1. NUMER I NAZWA DROGI K18 KW
2. POWIERZCHNIA: 0,1100
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

12.

ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Dopuszcza siê scalenie dzia³ek geodezyjnych bêd¹cych
jedn¹ nieruchomoci¹.
2. Stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz
zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia terenu, urz¹dzeñ in¿ynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uci¹¿liwoci, znajduj¹cych siê na
obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji.
3. Dla terenów rolniczych, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê, wymagana jest decyzja
w sprawie faktycznego wy³¹czenia tych gruntów z produkcji rolnej.
4. W miarê mo¿liwoci nale¿y minimalizowaæ iloæ istniej¹cych wjazdów z drogi powiatowej na prywatne
posesje poprzez ich obs³ugê w oparciu o ulice dojazdowe i lokalne.
5. Stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
6. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ
lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych.
7. Nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony istotnych interesów osób trzecich.
8. Na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie
uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawieraæ swo-

11.

je uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej.
Wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej o du¿ej ch³onnoci wody.
Okrelone w niniejszej uchwale linie zabudowy nie
obowi¹zuj¹ w przypadku zabudowy siedliskowej.
Dla ca³ego terenu lub ich wyodrêbnionych czêci
dopuszcza siê indywidualne lub zbiorowe rozwi¹zania odprowadzania cieków w postaci indywidualnych minioczyszczalni cieków lub pod³¹czenie do
miejskiej kanalizacji zbiorczej. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych.
§5

1. Plan stanowi podstawê do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami
i kszta³towania zabudowy.
2. Integralna czêci¹ uchwa³y jest za³¹cznik graficzny do
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy
wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹ca naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Wejherowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Wejherowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/139/92 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja
1992 r., we fragmentach objêtych granicami niniejszej
zmiany.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski
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UCHWA£A Nr IX/54/ 2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 25 czerwca 2003 r.

UCHWAA Nr X/50/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XII/17/95 Rady Gminy £êczyce
z dnia 22 kwietnia 1995 r. znowelizowan¹ uchwa³¹
Nr XXVIII/41/96 Rady Gminy £êczyce z dnia 5 padziernika 1996 r. w sprawie poboru podatków i op³at przez
inkasentów.

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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 7
ust. 2 ustawy w dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do kategorii dróg gminnych zalicza siê drogi po³o¿one
na terenie Gminy Gardeja, okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/54/ 2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 25 czerwca 2003 r.
DROGI ZALICZANE
DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH
W GMINIE GARDEJA
Lp.

Nazwa drogi

1.

Ot³owiec – Cygany

2.

Wrac³awek – Grodziec

3.

Czarne Ma³e - Orodek
Wczasowy

Dane techniczne
drogi
d³ugoæ: 3000 mb
szerokoæ: 9,7 m
d³ugoæ: 2950 mb
szerokoæ: 13,0 m
d³ugoæ: 1200 mb
szerokoæ: 6,0 m

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 66 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 z pón. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
z pón. zm.) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê dotychczasow¹ treæ § 2 Uchwa³y Nr XII/
17l95 Rady Gminy £êczyce z dnia 22 kwietnia 1995 r. znowelizowan¹ uchwa³¹ Nr XXVIII/41/96 Rady Gminy £êczyce z dnia 5 padziernika 1996 r. w sprawie poboru podatków nadaj¹c mu nastêpuj¹ce brzmienie:
Na inkasentów podatków stanowi¹cych dochody gminy powo³uje siê so³tysów poszczególnych so³ectw za wyj¹tkiem So³ectwa Brzeno, gdzie okrela siê inkasenta
Pani¹ Krystynê Skrzyñsk¹ oraz So³ectwa £êczyce gdzie
podatek uiszczony bêdzie w kasie Urzêdu Gminy- w So³ectwie £êczyce nie powo³uje siê inkasenta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
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