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§2

UCHWA£A Nr V/34/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 14 lutego 2003 r.

1. So³ectwo tworzy Rada Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami. Z inicjatyw¹ mo¿e wyst¹piæ zarówno Rada Gminy jak i 10%
mieszkañców so³ectwa. Wynik konsultacji w przypadku zamiaru utworzenia nowego so³ectwa z inicjatywy
Rady nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
2. Zebranie wiejskie uchwala Statut So³ectwa, w którym
okrela siê organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej (so³ectwa).
3. Statut wymaga zatwierdzania przez Radê Gminy w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu.

w sprawie zatwierdzenia statutu so³ectwa Juszkowo.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Statut So³ectwa Juszkowo stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
W wy¿ej wymienionym zakresie traci moc Uchwa³a
Nr XI/44/90 Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej oraz Uchwa³a Nr XII/48/90 Rady Gminy Pruszcz Gdañski w sprawie zatwierdzenia statutu so³ectwa.

§3
Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie Juszkowo.
So³ectwo Juszkowo jest so³ectwem o charakterze rolniczym.
II. ZASADY £¥CZENIA, PODZIA£U
I ZNOSZENIA SO£ECTW

§3

§4

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

1. Z inicjatywy Rady Gminy lub zainteresowanych mieszkañców mo¿liwe jest dokonanie zmian terytorialnych
w obszarze so³ectwa. Zmian powy¿szych dokonuje siê
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich,
zgodnie z trybem zwo³ywania i obradowania tych zebrañ.
3. § 13 ust. 7 stosuje siê odpowiednio.

Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 34/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 14 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JUSZKOWO

§5
Zmiany maj¹ce na celu ³¹czenie, podzia³ i zniesienie
So³ectw dokonuje Rada Gminy w trybie uchwa³y.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. SPO£ECZNO  SAMORZ¥DOWE
I PUBLICZNE ZADANIA SO£ECTWA

§1

§6

1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
w Gminie. Nadzór nad so³ectwem sprawuje Rada Gminy.
2. Mieszkañcy so³ectwa tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
osób zamieszkuj¹cych na jego terenie.
3. So³ectwo ma zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych
do jego w³aciwoci, co oznacza, i¿ samorz¹d mieszkañców wsi posiada odpowiednie uprawnienia do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym (jako strona lub uczestnik postêpowania).
4. So³ectwo nie posiada osobowoci prawnej.

Do so³eckiej wspólnoty samorz¹dowej przynale¿¹
wszystkie osoby fizyczne zamieszka³e na terenie so³ectwa. Osoby te z mocy prawa uczestnicz¹ w so³eckiej
wspólnocie samorz¹dowej.
§7
1. Pe³noprawnym uczestnikiem wspólnoty so³eckiej jest
pe³noletnia osoba fizyczna, maj¹ca sta³e zameldowanie na jej terenie lub posiadaj¹ca tam swoje centrum
¿yciowe.
2. Niepe³noprawnymi uczestnikami wspólnoty so³eckiej
s¹ osoby niepe³noletnie, maj¹ce sta³e zameldowanie
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3.

4.

5.

6.

na terenie so³ectwa i osoby zamieszkuj¹ce na terenie
so³ectwa na podstawie zameldowania czasowego.
Pe³noprawni uczestnicy wspólnoty maj¹ czynne i bierne prawo wyborne do organów so³ectwa, uczestnicz¹
we wszystkich jego pracach, maj¹ g³os decyduj¹cy w
zebraniu wiejskim, uczestnicz¹ w kszta³towaniu i planowaniu rozwoju so³ectwa, korzystaj¹ z pe³ni praw
mieszkañca wspólnoty samorz¹dowej.
Osoby niepe³noletnie s¹ reprezentowane w so³ectwie
przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli.
Osoby zamieszkuj¹ce w So³ectwie na podstawie zameldowania czasowego uczestnicz¹ we wspólnocie w
sprawach bezporednio ich dotycz¹cych, mog¹ wydawaæ opinie w sprawach o charakterze spo³eczno 
gospodarczym so³ectwa lecz nie maj¹ g³osu decyduj¹cego ani prawa do g³osowania w zebraniu wiejskim.
W zebraniu wiejskim z g³osem doradczym mog¹ uczestniczyæ przedstawiciele, pe³nomocnicy i reprezentanci
zak³adów pracy, organizacji spo³eczno  gospodarczych i politycznych oraz osób prawnych, maj¹cych
swoje siedziby na terenie so³ectwa.
§8

W ramach samorz¹du gminy So³ectwo posiada ogólne zadania o charakterze:
a) stanowi¹cym,
b) opiniodawczym,
c) kontrolnym.
§9
1)

2)

3)

4)
5)
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W ramach kompetencji stanowi¹cych So³ectwo:
 rozpatruje sprawy socjalno  bytowe, kulturalne,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,
 organizuje samopomoc mieszkañców,
 organizuje wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania,
 utrzymuje porz¹dek na swoim obszarze,
 decyduje o budowie, utrzymaniu, konserwacji i remontach wiejskich obiektów socjalnych, kulturalno
 owiatowych, obiektów komunalnych i infrastruktury technicznej,
posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹ dotycz¹c¹ planów
zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg
wiejskich, placów i mostów oraz w³asnoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych mienia komunalnego, wchodz¹cego w sk³ad So³ectwa,
decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzonego So³ectwu oraz bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu
gminy,
wykonuje uprawnienia oraz zadania wynikaj¹ce z posiadanej przez samorz¹d mieszkañców wsi zdolnoci
s¹dowej w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci
z mocy Statutu So³ectwa. Zdolnoæ s¹dowa So³ectwa
to zdolnoæ do wystêpowania w postêpowaniu cywilnym  przed s¹dem jako strona lub uczestnik postêpowania w sprawach ze sfer socjalno  bytowych, kulturalnych lub zdrowotnych potrzeb mieszkañców, funkcjonowania sieci handlowej i us³ugowej, utrzymania
porz¹dku, czystoci itp.

§ 10
W ramach kompetencji opiniodawczych So³ectwo:
1) wyra¿a opiniê:
 we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców
sprawach a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy (w czêci dotycz¹cej so³ectwa) co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
b) planów zagospodarowania wsi,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, opiekuñczo  wychowawczych do potrzeb mieszkañców wsi,
2) wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza jego w³asne mo¿liwoci,
3) czynnoci So³ectwa wymieniane w punkcie 1, 2 niniejszego paragrafu stanowi¹ obligatoryjne, opiniodawcze funkcje So³ectwa,
4) do fakultatywnych kompetencji opiniodawczych
So³ectwa nale¿y prawo do opiniowania w sprawach
innych So³ectw nale¿¹cych do Gminy Pruszcz Gdañski lub w sprawach spoza w³aciwoci gminy.
§ 11
W ramach kompetencji kontrolnych So³ectwo poprzez
swoje organy mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce formy kontroli
spo³ecznej:
 formê negatywn¹  poprzez wyra¿anie braku aprobaty dla okrelonych postaw i dzia³alnoci, niezadowolenia spo³ecznego czy sprzeciwu spo³ecznego,
 formê pozytywn¹  poprzez wyra¿enie szacunku dla
okrelonych postaw, pochwa³ spo³ecznych i uznania oraz poprzez podejmowanie dzia³alnoci na rzecz
budowania po¿¹danych spo³ecznie autorytetów.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§ 12
1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
b) So³tys  jako organ wykonawczy,
2. Rada so³ecka  wspomaga dzia³alnoæ so³tysa.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ  na wniosek So³tysa
 jako organy wewnêtrzne so³ectwa  Komisjê Rewizyjn¹ czy podso³tysa (rozleg³e terytorialnie so³ectwo),
gdy wymagaj¹ tego lokalne warunki i potrzeby.
4. Rada Gminy mo¿e utworzyæ jednostki ni¿szego rzêdu
w So³ectwie.
W so³eckich jednostkach ni¿szego rzêdu mog¹ byæ tworzone odpowiednie organy samorz¹dowe, powo³ane
do praktycznej realizacji spo³ecznych zadañ tych jednostek.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 13
1. Uchwa³odawczym organem So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie, bêd¹ce wyrazem demokracji bezporedniej
spo³eczeñstwa lokalnego.
2. Zebranie Wiejskie tworz¹ obywatele zamieszkali na
terenie so³ectwa. § 8 niniejszego Statutu stosuje siê
odpowiednio.
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3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przynajmniej dwa
razy do roku, lub czêciej w razie potrzeby. Termin
i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
4. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,
c) na uzasadniony wniosek osoby (osób), której interes faktyczny lub prawny wymaga zwo³ania zebrania w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
5. Zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy na wniosek osoby zainteresowanej w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku, je¿eli jej uzasadniony wniosek nie zosta³ przez
So³tysa uwzglêdniony w trybie § 14 ust. 4 c).
6. Zebranie Wiejskie, maj¹ce na celu wybór So³tysa
w zwi¹zku z up³ywem kadencji zwo³uje So³tys poprzedniej kadencji.
7. Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyboru So³tysa na
miejsce So³tysa odwo³anego przez Zebranie Wiejskie
zarz¹dza Wójt Gminy.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y;
1) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
2) programowanie i planowanie rozwoju so³ectwa,
3) decydowanie o realizacji praw w³asnoci w granicach
mienia gminnego i w zakresie mienia komunalnego
u¿ytkowanego na zasadach mienia powierzonego,
4) opiniowanie i kontrolowanie dla Rady Gminy,
5) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i gminy,
6) dzia³alnoæ gospodarczo  finansowa na rzecz so³ectwa,
7) decydowanie o czynach spo³ecznych,
8) inicjonwanie dzia³añ ogólnopublicznych,
9) omawianie i rozpatrywanie spraw wa¿nych dla mieszkañców so³ectwa,
10) podzia³ rodków pieniê¿nych przyznanych przez Radê
Gminy.

§ 14

§ 19

1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni mieszkañcy so³ectwa. Jednoczenie
dla wa¿noci zebrania niezbêdny jest udzia³ w nim co
najmniej 6.% osób uprawnionych.
2. Z zachowaniem trybu i terminu ustalonego dla zwo³ania zebrania wiejskiego, zwo³uje siê zebranie w drugim terminie, je¿eli w pierwszym zwo³anym zebraniu
nie uczestniczy³a niezbêdna dla jego wa¿noci iloæ
osób. Dla wa¿noci zebrania niezbêdny jest udzia³ co
najmniej 2% osób uprawnionych.

1. So³tys jest ustawowym organem wykonawczym so³ectwa.
2. So³tys posiada kompetencje:
 reprezentanta so³ectwa,
 organizatorsk¹,
 administratorsk¹.

§ 15
1. Uchwa³y na Zebraniu Wiejskim zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie jest jawne, za wyj¹tkiem wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
3. Na wniosek 1/4 osób uczestnicz¹cych w zebraniu przeprowadza siê g³osowanie tajne w innych sprawach
omawianych na zebraniu.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, protoko³owaniem zajmuje siê wyznaczony cz³onek Rady So³eckiej.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) datê zebrania,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci zebrania (quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) treæ podejmowanych uchwa³ i wniosków oraz wynik g³osowania,
f) podpisy So³tysa i protokolanta,
3. Kopiê protoko³u So³tys przesy³a do Urzêdu Gminy.
§ 17
Szczególne warunki prawne zwo³ywania wyborczego
zebrania wiejskiego w tym: zasad i trybu wyboru So³tysa
i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie (ordynacja wyborcza do organów so³ectwa) okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu So³ectwa.

§ 18

VI. SO£TYS

§ 20
Realizuj¹c swoje ustawowe i statutowe kompetencje
i obowi¹zki so³tys:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym: wobec
w³adz, instytucji, organizacji, osób fizycznych
i prawnych oraz wobec gminy,
2) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie,
3) kieruje realizacj¹ uchwa³ organów gminy w odniesieniu do so³ectwa i uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) przewodniczy Radzie So³eckiej,
5) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia komunalnego, bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa,
6) opiniuje (wspólnie z Rad¹ So³eck¹) wnioski mieszkañców so³ectwa w sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy jak równie¿ wniosków o ulgi z
zakresu podatków, op³at i innych nale¿noci,
7) organizuje czyny spo³eczne mieszkañców so³ectwa,
8) wystêpuje w imieniu so³ectwa w realizacji zadañ
wynikaj¹cych ze zdolnoci s¹dowej so³ectwa,
9) uczestniczy w Sesjach Rady Gminy bez prawa do
g³osowania, mo¿e uczestniczyæ w innych pracach
Rady  z g³osem doradczym,
10) otrzymuje zawiadomienia i materia³y na sesjê dotycz¹ce so³ectwa, na warunkach przys³uguj¹cych
radnym gminy,
11) ma prawo zg³aszaæ interpelacje i wnioski na sesjach, zabieraæ g³os w dyskusji oraz prawo inicjatywy uchwa³odawczej, na warunkach przys³uguj¹cym radnym,
12) sk³ada sprawozdania z dzia³alnoci w imieniu w³asnym i Rady So³eckiej przed Zebraniem Wiejskim,
13) ma prawo do poboru podatków i innych nale¿noci
pieniê¿nych nale¿nych Gminie od cz³onków wspólnoty so³eckiej.
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§ 21

1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. So³tys u¿ywa pieczêci o treci:
So³ectwo Juszkowo
SO£TYS
Gmina Pruszcz Gdañski

gniêcie z niego normalnych korzyci oraz pobieranie
z niego dochodów.
4. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du w
tym: zbywanie lub obci¹¿anie nieruchomoci, zaci¹ganie po¿yczek i zobowi¹zañ wekslowych, czynienie
darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie siê spadków,
nale¿¹ do Rady Gminy.
5. Rada Gminy mo¿e w drodze odrêbnych upowa¿nieñ
umocowaæ so³ectwo do oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i terenów (w tym dzia³ek budowlanych i gruntowego mienia wsi) bêd¹cych w gestii
so³ectwa.

§ 23

§ 27

Materia³y przeznaczone do wykonywania funkcji zabezpiecza so³tysowi Urz¹d Gminy.

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
1. Organizowania na terenie so³ectwa imprez, koncertów
i konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Dysponowania przychodami w³asnymi so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci, o której mowa
w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz dotacji bud¿etu gminy, przeznaczonych na potrzeby so³ectwa.

Z tytu³u wykonywania funkcji inkasenta podatkowego
so³tys otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy.
§ 22

VII. RADA SO£ECKA
§ 24
1. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi so³tys, jako jej przewodnicz¹cy oraz 4 cz³onków, powo³anych przez zebranie wiejskie na wniosek so³tysa.
2. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym so³tysa
w dzia³alnoci na rzecz so³ectwa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Rada So³ecka wspó³dzia³a z so³tysem w prowadzeniu
i za³atwianiu spraw so³ectwa.
4. Podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa.
5. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Pracuje pod przewodnictwem so³tysa.
7. Wespó³ z so³tysem sk³ada wobec zebrania wiejskiego
sprawozdanie.
8. Wspomaga so³tysa przy organizowaniu czynów spo³ecznych.
9. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê przynajmniej
dwa razy w roku.
VIII. ZARZ¥D MIENIEM GMINNYM
§ 25
1. So³ectwo dysponuje mieniem znajduj¹cym siê w jego
zarz¹dzie w chwili wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym.
2. Mienie to stanowi w³asnoæ gminy (mienie komunalne). Zarz¹dzanie mieniem komunalnym wymaga zachowania szczególnej starannoci oraz ochrony.
§ 26
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w zakresie
zwyk³ego zarz¹du.
2. Decyzje w zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu nale¿y do wy³¹cznej
w³aciwoci zebrania wiejskiego.
3. Zwyk³y zarz¹d mieniem komunalnym polega na za³atwieniu bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. S¹ to
czynnoci, maj¹ce na celu zachowanie mienia, osi¹-

IX. ORGANIZACYJNO  PRAWNE ZASADY
GMINNYCH CZYNÓW SPO£ECZNYCH W SO£ECTWIE
§ 28
1. Czyny spo³eczne s¹ organizowane na terenie so³ectwa
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 16 lipca 1991 r. (Dz. U.
Nr 72, poz. 314) w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wysokoci udzia³u w kosztach budowy urz¹dzeñ
komunalnych, energetycznych i gazowych.
2. Gminne inwestycje czynowe mog¹ byæ wnioskowane
przez:
1) zebranie wiejskie,
2) co najmniej po³owê mieszkañców so³ectwa,
3) Radê Gminy.
3. Warunkiem realizacji gminnej inwestycji czynowej jest
zadeklarowany udzia³ wiadczeñ spo³ecznych w formie:
1) robocizny,
2) materia³ów lub sprzêtu,
3) rodków finansowych zgromadzonych przez mieszkañców,
4) rodków przekazywanych przez zak³ady pracy (z
wyj¹tkiem finansowanych z bud¿etu gminy) lub innych sponsorów,
5) rodków lokalnych organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ, fundacji itp.,
6) rodków pochodz¹cych z mienia, stanowi¹cego w³asnoæ mieszkañców wsi (so³ectwa).
4. Wysokoæ zadeklarowanego udzia³u wiadczeñ spo³ecznych w ogólnej wartoci kosztorysowej inwestycji
gminnej (czynowej) powinna wynosiæ nie mniej ni¿
10%. Rada Gminy mo¿e postanowiæ inaczej w odniesieniu do pojedynczego zadania inwestycyjnego,
uwzglêdniaj¹c jego specyfikê. W pozosta³ej czêci
gminna inwestycja czynowa finansowana jest z bud¿etu
gminy.
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5. O podjêciu czynu spo³ecznego decyzjê podejmuje zebranie wiejskie, okrelaj¹c jego cel, przedmiot i zasady organizacyjne przedsiêwziêcia.
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X. FINANSE SO£ECTWA

3. Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni
przez Wójta Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedzeniach
organów so³ectwa.

§ 29

§ 36

Gospodarka finansowa so³ectwa powinna byæ prowadzona w ramach bud¿etu gminnego.
Dochody so³ectwa tworz¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu
i dzier¿awy realizowanych w trybie upowa¿nienia
przez Radê Gminy,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.

Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alnoci¹
finansow¹ so³ectwa.

§ 30
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego.
2. Ksiêgowoæ wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy, w ramach przyznanych rodków w bud¿ecie.
3. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, uchwa³a
bud¿etowa gminy mo¿e okreliæ  w formie za³¹cznika, wydatki so³ectwa (na okrelane cele w³asne i ogólnogminne).
§ 31
rodki finansowe so³ectwa przeznaczone s¹ na:
 wyposa¿enie, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
 utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
 wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa,
 obs³ugê techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹ so³ectwa,
 dofinansowanie czynów spo³ecznych,
 dofinansowanie organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
na terenie so³ectwa,
 dofinansowanie szkó³, przedszkoli i wietlic wiejskich,
 inne cele okrelone przez zebranie wiejskie.
XI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy.
§ 33
W ramach nadzoru Rada Gminy:
1. Rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
2. Zarz¹dza dokonanie lustracji so³ectwa.
3. Dokonuje oceny stanu so³ectwa na Sesji.
§ 34
1. Co najmniej raz w kadencji so³ectwo winno byæ poddane lustracji.
2. Podczas lustracji winien byæ obecny so³tys, mog¹ w
niej uczestniczyæ równie¿ cz³onkowie Rady So³eckiej.
§ 35
1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Wójt
Gminy.
2. Wójt Gminy jest zobowi¹zany do czuwania, aby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

XII. KOMISJA REWIZYJNA SO£ECTWA
§ 37
1. Komisja Rewizyjna so³ectwa jest organem kontroli
wewnêtrznej so³ectwa powo³anym w drodze uchwa³y
zebrania wiejskiego.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z piêciu osób.
§ 38
1. Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna ze swego grona.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ cz³onkami Rady So³eckiej.
§ 39
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê co najmniej raz na pó³ roku, lub wed³ug potrzeb.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo uczestniczyæ w posiedzeniach Rady So³eckiej.
§ 40
Komisja:
1) prowadzi kontrolê rzetelnoci i gospodarnoci, rozchodów so³ectwa, wnioskuje o udzielenie so³tysowi absolutorium za prawid³owoæ gospodarki finansowej. Nieudzielenie absolutorium tzn. skwitowanie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie so³tysa przez zebranie wiejskie,
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania ze swej
dzia³alnoci,
3) ocenia projekt planu finansowo  rzeczowego, sprawozdanie z jego wykonania i przedstawia Radzie So³eckiej swoje wnioski,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem so³ectwa niezgodnoci ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja niezw³ocznie informuje o tym
Radê So³eck¹.
XIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 41
1. Statut So³ectwa uchwalony zostaje na zebraniu wiejskim, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów uprawnionych uczestników zebrania.
2. Statut So³ectwa wymaga zatwierdzenia przez Radê
Gminy, w drodze uchwa³y.
3. Zmiany w Statucie So³ectwa uchwala siê w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 42
W przypadkach spornych postanowienie Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.
§ 43
Sposób postêpowania w zakresie administrowania
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rodkami finansowymi z zadañ administracji publicznej
powierzonej przez Radê Gminy So³tysowi interpretuje
Skarbnik Gminy.
§ 44
Po zatwierdzeniu przez Radê Gminy uchwalonego przez
Zebranie Wiejskie tekstu niniejszego Statutu traci moc
Statut So³ectwa uprzednio obowi¹zuj¹cy.

2312
UCHWA£A Nr V/36/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci i ustalenia stawek oprocentowania roz³o¿onej na
raty op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 4a ust. 1 i 3 pkt
2 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom
fizycznym w prawo w³asnoci (j. t. z 2001 r Dz. U. Nr 120
poz. 1299 ze zm.) oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami/j. t. z
2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje
§1
Rada Gminy Pruszcz Gdañski wyra¿a zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci 50% od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asnoci, je¿eli nieruchomoæ wykorzystywana lub przeznaczona jest na cele
mieszkaniowe.

Poz. 2311, 2312, 2313, 2314

2313
UCHWA£A Nr VI/116/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom
oraz zasad ich wy³apywania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220 Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558. Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz 1806)
oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. Nr 111 poz. 724 Dz. U z 1997 r. Nr 88
poz. 554 Dz. U 1998 r. Nr 106 poz. 668 Dz. U. z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21 Dz. U. z 2001 r.
Nr 111 poz. 1194 Dz. U. z 2002 r. Nr 135 poz. 1141) oraz
§ 5 pkt 2 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 116 poz. 753) Rada Miejska na wniosek Burmistrza Gminy ¯ukowa Uchwala, co nastêpuje:
§1
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t ma charakter sta³y i odbywa siê raz na miesi¹c na zasadach okrelonych
w umowie.
§2
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t odbêdzie siê z
uwzglêdnieniem § 5 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dniem 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych
zwierz¹t.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy ¯ukowa.

§2

§4

Bonifikaty mog¹ zostaæ udzielone w przypadku jednorazowego uiszczenia op³aty o której mowa w § 1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w prasie lokalnej pow.
kartuskiego, oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§3
W przypadku zap³aty op³aty za przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci w ratach,
roz³o¿ona na raty, niesp³acona czêæ op³aty podlega oprocentowaniu w wysokoci 5% w stosunku rocznym.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Pruszcz Gdañski.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr VII/
56/99.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2314
UCHWA£A Nr VII/132/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy ¯ukowo za 2002 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy ¯ukowo za 2002 r.
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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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, 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. Nr15, poz. 148) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu
Gminy ¯ukowo za 2002 r., stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1* do
Nr 10* do niniejszej uchwa³y, wg którego:
a) dochody bud¿etu Gminy wynosz¹:
 plan:
31.399.968,00 z³
 wykonanie:
31.210.846,35 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3* do Uchwa³y
b) wydatki bud¿etu Gminy wynosz¹:
 plan:
34.826.634,00 z³
 wykonanie:
34.235.126,49 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 4* do Uchwa³y
c) niedobór bud¿etu wynosi
3.024.280,14 z³
d) przychody bud¿etu Gminy wynosz¹:
 plan:
5.350.000,00 z³
 wykonanie:
4.947.613,46 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6* do Uchwa³y
e) rozchody bud¿etu Gminy wynosz¹:
 plan:
1.923.334,00 z³
 wykonanie:
1.923.333,32 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6* do Uchwa³y
f) wykonanie planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
ustawami wynosi:
*dochody:
1.640.977,53 z³
w tym:
 dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Gminie ¯ukowo wynosz¹:
 plan:
1.622.730,00 z³
 wykonanie:
1.605.869,13 z³
* wydatki:
 plan:
1.622.730,00 z³
 wykonanie:
1.605.869,47 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 8* do Uchwa³y
g) wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych wynosi:
 przychody:
10.442,49 z³
 wydatki:
7.687,77 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 9* do Uchwa³y
h) wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:
 przychody:
102.225,86 z³
 wydatki:
54.198,24 z³
 stan rodków obrotowych na 31.12.2002 r.:
48.027,62 z³
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 10* do Uchwa³y
§2
Na podstawie sporz¹dzonej przez Komisjê Rewizyjn¹
Rady Miejskiej w ¯ukowie opinii o wykonaniu bud¿etu
Gminy ¯ukowo za 2002 r., opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej, wydanej przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹
w Gdañsku oraz po rozpatrzeniu przed³o¿onego roczne* Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.
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go sprawozdania z wykonania bud¿etu i przebiegu dyskusji na sesji Rady Miejskiej udziela siê absolutorium Burmistrzowi Gminy ¯ukowo za 2002 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2315
UCHWA£A Nr VII/134/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Banino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806) 
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê drodze  dzia³ce nr 188/16 po³o¿onej we
wsi Banino nazwê:
 ul. RÓDLANA.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2316
UCHWA£A Nr VII/135/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VIII/97/99 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w ¯ukowie, zmienionej
uchwa³¹ Nr XXXI/457/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; Dz. U. z
1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; Dz. U. z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; Dz. U. z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; Dz. U.
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, zm. Dz. U.
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z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Od dnia 1 wrzenia 2003 r. obwód szko³y obejmuje miejscowoci:
1) ¯ukowo, Osiedla: Nowe, Norbertanek, Wybickiego,
2) Banino, Rêbiechowo, Barniewice, Czaple  czêæ,
Borowiec, Nowy Tuchom  czêæ,
3) Miszewo, Miszewko, D¹browa,
4) Pêpowo, Ma³kowo,
5) Niestêpowo, Widlino, Mankocin, Sulmin.
§2
§ 4 Uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
§3
Pozosta³e paragrafy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2317
UCHWA£A Nr VII/136/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VIII/99/99 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia
Publicznego Gimnazjum w Lenie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; Dz. U.
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; Dz. U. z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; Dz. U. z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; Dz. U.
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Od dnia 1 wrzenia 2003 r. obwód szko³y obejmuje
miejscowoci:
1) Leno,
2) Czaple,
3) Lniska (czêæ).
§2
§ 4 uchwa³y otrzymuj¹ brzmienie.
Wykonania uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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§3

Pozosta³e paragrafy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2318
UCHWA£A Nr VII/137/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VIII/104/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie po³¹czenia w Zespó³ Publicznego Gimnazjum w Przyjani
i Szko³y Podstawowej w Przyjani, zmienionej uchwa³¹
Nr XXXIX/584/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia
15 lutego 2002 r.
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; Dz. U. z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; Dz. U. z 1998 r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126; Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; Dz. U. z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200,
poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 1 otrzymuje brzmienie:
£¹czy siê w Zespó³ Publiczne Gimnazjum w Przyjani
i Szko³ê Podstawow¹ w Przyjani zwany dalej Zespo³em.
§2
§ 4 Uchwa³y otrzymuj¹ brzmienie:
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Pozosta³e paragrafy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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2319
UCHWA£A Nr VII/141/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy ¯ukowo.
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, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) oraz § 177 Statut Gminy ¯ukowo uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy ¯ukowo wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Skresla siê § 63.
2. Skresla siê pkt 3 w wykazie jednostek organizacyjnych Gminy ¯ukowo stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do
Statutu.
3. Wykrela siê ramki o treci Stra¿ Gminna i Komendant Stra¿y Gminnej w schemacie organizacyjnym jednostek gminy, stanowi¹cym za³¹cznik nr 5
do Statutu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2320
UCHWA£A Nr VI/38/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591.zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz 1806) oraz art. 13,34 ust. 1 pkt 3, art. 68 i art. 70
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543, z pón.
zm.)  Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
W celu racjonalnego gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi gminny zasób nieruchomoci okrela
siê zasady obowi¹zuj¹ce Wójta Gminy  nabycia, zbycia
i obci¹¿ania tych nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
§2
1. Gmina nabywa nieruchomoci na cele publiczne oraz
cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zapewniaj¹cych funkcjonowanie i rozwój gminy.
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2. Odp³atne nabycie nieruchomoci wymaga pozytywnej
opinii Rady Gminy.
3. Nabycie nieruchomoci mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach uzasadnionych, a szczególnie do realizacji wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych planów zagospodarowania przestrzennego lub zatwierdzonych przez Radê
Gminy projektów inwestycyjnych.
4. Nieodp³atne nabycie, darowizny nieruchomoci na
rzecz Gminy, wymaga pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu, Finansów
oraz ds So³ectw.
§3
Zbycie nieruchomoci nastêpuje w drodze przetargu,
o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej. O zastosowanej formie przetargu decyduje Wójt Gminy. Wójt
organizuje l przetarg, na którym podstaw¹ ceny wywo³awczej nieruchomoci jest wycena bieg³ego. W przypadku bezskutecznoci l przetargu  Wójt og³asza II przetarg
dopuszczaj¹c mo¿liwoæ obni¿enia ceny wywo³awczej.
Je¿eli l i II przetarg bêdzie bezskuteczny. Wójt og³asza
publicznie mo¿liwoæ sk³adania ofert i przeprowadza
negocjacje z zainteresowanymi, lub og³asza kolejny przetarg.
§4
Jako generaln¹ przyjmuje siê zasadê sprzeda¿y nieruchomoci, jednak dopuszcza siê mo¿liwoæ oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste na zasadach okrelonych przy zbyciu nieruchomoci, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
§5
1. W przypadku sprzeda¿y nieruchomoci zabudowanych
domami mieszkalnymi, gdzie sprzeda¿ nastêpuje wraz
z lokalami, niewydzielone czêci gruntu, niezbêdne do
korzystania, oddaje siê w u¿ytkowanie wieczyste.
2. Zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych wchodz¹cych w
sk³ad gminnego zasobu nieruchomoci, wysokoæ
bonifikat od ustalonej ceny oraz zasad rozk³adania ceny
nabycia na raty okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§6
Nale¿noæ za nieruchomoæ nabywca uiszcza w ca³oci przed zawarciem umowy przenosz¹cej w³asnoæ lub
u¿ytkowanie wieczyste. Powy¿sze nie narusza uprawnieñ
nabywców nieruchomoci sprzedanych w drodze bezprzetargowej do ubiegania siê o roz³o¿enie ceny na raty.
§7
1. Ustala siê termin zabudowy nieruchomoci gruntowych:
a) rozpoczêcie budowy  2 lata,
b) zakoñczenie budowy  5 lat.
2. Pod budynek obiektów handlowych, rzemielniczych,
us³ugowych, gara¿y i podobnych:
a) rozpoczêcie budowy  1 rok,
b) zakoñczenie budowy  3 lata.
3. W przypadku obiektów przemys³owych i innych wiêkszych inwestycji, termin zabudowy nieruchomoci
gruntowej bêdzie przedmiotem oferty przetargowej lub
umowy.
§8
1. Wójt Gminy mo¿e u¿yczyæ grunty osobom fizycznym
i prawnym na okres nie przekraczaj¹cy roku.
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2. Okres ten w uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ
przed³u¿ony przez Wójta Gminy nie d³u¿ej ni¿ do trzech
lat po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa,
Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu, Finansów oraz ds
So³ectw.
§9
Oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie lub trwa³y zarz¹d nie powinno jednorazowo przekraczaæ okresu 10 lat,
a w uzasadnionych wzglêdami inwestycyjnymi przypadkach 20 lat, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu, Finansów oraz
ds So³ectw.
§ 10
1. Zgodê na wydzier¿awienie lub wynajêcie nieruchomoci na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata wyra¿a Wójt Gminy po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy.
2. Wydzier¿awienie lub wynajêcie nieruchomoci na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata nastêpuje w drodze przetargu
lub w trybie bezprzetargowym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy.
3. Przed³u¿enie trwaj¹cej umowy dzier¿awy powy¿ej okresu trzech lat wymaga pozytywnej opinii Rady Gminy.
§ 11
Wójt Gminy mo¿e wydaæ zarz¹dzenie wyra¿aj¹ce zgodê na obci¹¿enie nieruchomoci gruntowych hipotek¹,
jako gwarancjê sp³aty zaci¹gniêtych kredytów uchwalonych przez Radê Gminy.
§ 12
Wszelkie rozstrzygniêcia Wójt Gminy niezbêdne dla
okrelonych czynnoci podejmowane s¹ w formie zarz¹dzenia Wójta. W przypadkach gdy Wójt nie mo¿e wydaæ
zarz¹dzenia, sprawy rozstrzyga Rada Gminy.
§ 13
Do przeprowadzenia przetargu stosuje siê jako obowi¹zkowe przepisy Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 1998 r. w sprawie okrelenia szczególnych
zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub
w³asnoæ gminy (Dz. U. Nr 9 z 1998 r., poz. 30  z pón.
zm.).
§ 14
W pozosta³ym zakresie, w stosunku do czynnoci dotycz¹cych:
 nabycia,
 sprzeda¿y,
 zamiany,
 zrzeczenia siê lub nieodp³atnego przekazania,
 oddania w u¿ytkowanie wieczyste,
 najmu lub dzier¿awy,
 u¿yczenia,
 oddania w trwa³y zarz¹d,
 obci¹¿ania ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 wnoszenia jako wk³ady niepieniê¿ne (aporty) do
spó³ek,
 przekazywania lub przyjmowania w formie darowizny,
stosuje siê przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r.,
Nr 46, poz. 543 z pón. zm.).

§ 15
W przypadku braku unormowañ w ustawach szczególnych, zastosowanie bêd¹ mia³y odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
§ 17
Traci moc Uchwa³a Nr IX/37/95 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y najemcom lokali mieszkalnych i budynków komunalnych przez Gminê Morzeszczyn.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/38/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
§1
Przeznacza siê do sprzeda¿y lokale mieszkalne, bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy Morzeszczyn.
§2
1. Wy³¹czeniu ze sprzeda¿y podlegaj¹:
1) lokale mieszkalne znajduj¹ce siê w domach przeznaczonych do rozbiórki,
2) lokale mieszkalne w budynkach po³o¿onych na gruntach przeznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego na inne cele ni¿ dotychczas okrelone,
3) lokale mieszkalne wynajête na czas okrelony,
4) lokale mieszkalne znajduj¹ce siê w budynkach szkó³
prowadzonych przez gminê oraz w budynkach zak³adów opieki zdrowotnej, budynku Urzêdu Gminy
i budynkach OSP.
§3
Sprzeda¿ lokali mieszkalnych nastêpuje w trybie:
1) jednorazowej wp³aty ceny sprzeda¿y,
2) ratalnej sprzeda¿y, t.j.:
a) pierwsza wp³ata wynosi 10% ceny sprzeda¿y,
b) pozosta³a wartoæ mo¿e byæ na wniosek nabywcy
roz³o¿ona na raty roczne, przez okres do 10 lat,
c) roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelnoæ Gminy
z tytu³u zap³aty ceny sprzeda¿y podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
d) opónienie w zap³acie raty, o której mowa w punkcie 2 lit. b powoduje naliczanie odsetek ustawowych,
e) niewp³acenie dwóch rat nale¿nych w terminie po-
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woduje wymagalnoæ ca³ej nale¿nej ceny lokalu wraz
z ustawowymi odsetkami w trybie art. 777 ust. 4 k.p.c.
3) w przypadku gdy najemca nie korzysta z ulg okrelonych w punkcie 2 i wnosi zap³atê ceny sprzeda¿y za
lokal mieszkalny w ca³oci (pkt 1) zostaje mu udzielona bonifikata w wysokoci 30%,
4) w przypadku jednoczesnej sprzeda¿y lokali w budynkach wielomieszkaniowych dotychczasowym najemcom zostaje udzielona bonifikata w wysokoci 40%,

§1
Przy ustalaniu czynszu dzier¿awnego za grunty i u¿ytkowe lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy Morzeszczyn
stosuje siê stawki wg za³¹cznika do uchwa³y.
§2
Dopuszcza siê mo¿liwoæ organizowania przetargów
na dzier¿awy, przyjmuj¹c jako cenê wywo³awcz¹ stawki
okrelone w za³¹czniku do uchwa³y.

§4

§3

£¹czna wysokoæ bonifikat ze wszystkich tytu³ów nie
mo¿e przekraczaæ 40%.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do obni¿enia czynszu dzier¿awnego w przypadkach zaistnienia okolicznoci, za które dzier¿awca odpowiedzialnoci nie ponosi a przychód
z przedmiotu dzier¿awy uleg³ znacznemu zmniejszeniu,
zgodnie z art. 700 Kodeksu Cywilnego.

§5
Koszty umowy ponosi kupuj¹cy.

§4
Traci moc Uchwa³a Nr X/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Morzeszcynie z dnia 27 lutego 1990 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych w gminie Morzeszczyn.

2321
UCHWA£A Nr VI/39/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad ustalania czynszu dzier¿awnego za
grunty i u¿ytkowe lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy
Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a oraz art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591zm. z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pón. zm.)
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/39/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 2 kwietnia 2003 r.

Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty i u¿ytkowe lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy Morzeszczyn

L.p.

Przeznaczenie gruntu (lokalu)

1.

Cele handlowe
Cele us³ugowe
z wy³¹czeniem us³ug medycznych
Cele sk³adowe

2.
3.
4.
5.
6.

Stawki p³atne
w stosunku
miesiêcznym

Klasa gruntu

miesiêcznym

Cena za 1 m2
w z³otych
0,70 + VAT
0,60 + VAT

miesiêcznym

0,25 + VAT
0,02
Cele rolnicze
rocznym
0,01
Lokal.u¿ytk.handlowo-us³ugowe
4,00 + VAT
miesiêcznym
Lokale opieki zdrowotnej
1,64 + VAT
Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty i u¿ytkowe lokale u¿ytkowane w inny sposób
ni¿ wymienione w punkcie od 1 do 5 ustala Wójt Gminy w trybie indywidualnym
od I do III
od IV do VI

2322
UCHWA£A Nr VI/40/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków w Gminie Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1806) oraz art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72 z 7 czerwca 2002 r. poz. 747), art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984) Rada Gminy
Morzeszczyn uchwala, co nastêpuje:
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§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków w gminie Morzeszczyn, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/40/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i odbioru cieków realizowanego przez Gminê Morzeszczyn zwan¹ dalej Wykonawc¹ us³ug.
2. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa, nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
3. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹
wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug
wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym,
b) wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym
przy³¹czu wodoci¹gowym,
c) urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cy siê
na przy³¹czu kanalizacyjnym,
d) przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za
pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w
przypadku jej braku od granicy nieruchomoci,
e) cieki bytowe  cieki z budynków przeznaczonych
na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych, i terenów
us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
f) urz¹dzenie wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód,
sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie
wody,
g) urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków do wód lub ziemi oraz urz¹dze-

nia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków,
h) sieæ  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne warz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce w
posiadaniu wykonawcy us³ug.
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zrzut cieków na podstawie zawartej umowy,
zwanym dalej Odbiorc¹.
2. Wykonawc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Urz¹d Gminy w Morzeszczynie.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Wykonawcy i Odbiorcy us³ug wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych.
§4
Dostarczanie wody i odbiór cieków odbywa siê na
podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê i odbioru cieków zawartej miêdzy Wykonawc¹ us³ug a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych realizowany i finansowany przez Wykonawcê us³ug lub przez Odbiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Wykonawca zapewnia realizacje budowy i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, ustalonych przez
Gminê Morzeszczyn w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji,
b) Odbiorca zapewnia na w³asny koszt realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza g³ównego  urz¹dzenia pomiarowego,
c) Wykonawca pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego.
§6
1. W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plany
inwestycyjne Wykonawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Wykonawc¹ urz¹dzenia wodoci¹gowe niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Gminie Morzeszczyn na zasadach okrelonych
w umowie.
§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych
warunków przy³¹czenia okrelonych przez Wykonawcê
us³ug, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§8
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i ka-
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nalizacyjnej 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 Wykonawcy
us³ug wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§9
1. Wykonawca us³ug okrela warunki przy³¹cza 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) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.

2.

3.
4.

§ 10
1. Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach
przy³¹czenia,
d) termin zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych
oraz przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego
przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 11
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorców, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w protokó³ach.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 12
1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadza-

5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odbiór cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów
zgodnie z warunkami odbioru.
Umowa mo¿e byæ podpisana z osob¹, która posiada
tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego,
do którego ma byæ dostarczana woda a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta
z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej
o uregulowanym b¹d nieuregulowanym stanie prawnym.
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego oraz w³aciciela lokalu Wykonawca us³ug
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli ³¹cznie s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zakupione i zainstalowane na koszt wnioskodawcy wodomierze
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Wykonawc¹ us³ug,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) ustalony jest sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co wnioskodawca winien udokumentowaæ stosownymi zgodami lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
Wykonawca us³ug mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym przypadku z Korzystaj¹cymi 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.
§ 13

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoci jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych § 43 regulaminu.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za
wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Wykonawcê us³ug rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie
z us³ug.
§ 14
Umowa, o której mowa w § 13 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloæ i jakoæ wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
e) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
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§ 15

§ 23

Zmiana Odbiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Odbiorcy.

1. Odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji, przy³¹czy wodoci¹gowych, instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z
urz¹dzeniami pomiarowymi.
2. Odbiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy
poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do nich osób nieuprawnionych,
a tak¿e w³aciwy stan sanitarny studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane.
3. Odbiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody wynik³e
z nie wywi¹zania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 2.

Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Wykonawcy us³ug
§ 16
Wykonawca us³ug zapewnia zdolnoæ posiadanych
urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w
sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 17

§ 24

1. Wykonawca us³ug zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê
posiadanej sieci Wodoci¹gowej.
2. Wykonawca us³ug informuje mieszkañców gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.

Odbiorca natychmiast powiadamia Wykonawcê us³ug
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 18

§ 25

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
24 godzin, Wykonawca us³ug zapewnia zastêpczy punkt
poboru wody i informuje Odbiorców o jego lokalizacji.

Odbiorca powiadamia Wykonawcê us³ug o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹c¹ nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

§ 19

§ 26

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Wykonawca us³ug informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

Odbiorca powiadamia Wykonawcê us³ug o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 20
1. Wykonawca us³ug instaluje u Odbiorcy wodomierz
g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
§ 21
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê i oczyszczaniu cieków inaczej, obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie udzielania przez Wykonawcê us³ug informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorcy nastêpuje
w ci¹gu:
a) 24 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Odbiorcy
§ 22
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Wykonawcy us³ug.

§ 27
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i zrzut cieków.
§ 28
Odbiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹
i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 29
1. Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych
przez Wykonawcê us³ug oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Wykonawcy us³ug a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowaniu instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wewnêtrznej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) informowania Wykonawcy us³ug o w³asnych ujêciach wody,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci,
d) projektowania i wykonania instalacji wodoci¹gowej
zgodnie z Polsk¹ Norm¹.
2. Odbiorcy us³ug s¹ zobowi¹zani odprowadzaæ cieki
bytowe.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 30
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zrzut
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cieków prowadzone s¹ na podstawie uchwalonych
przez Radê Gminy cen i stawek op³at.
2. Zmiana cen i stawek op³at nie wymaga zmiany umowy o dostarczaniu wody i odbiór cieków.
§ 31
1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z wodomierzy indywidualnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 39
Odbiorca ma prawo domagaæ siê od Wykonawcy
us³ug, w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia
kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób
postêpowania okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar
i Wag koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi Odbiorca.
Rozdzia³ VIII
Prawa Wykonawcy us³ug

§ 32

§ 40

W przypadku braku wodomierza g³ównego iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w sprawie okrelenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody.

Wykonawca us³ug mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego
zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

§ 33

§ 41

W przypadku niesprawnoci wodomierza iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia z
ostatnich 12 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza.

Wykonawca us³ug mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody i odbiór cieków, gdy Odbiorca nie spe³ni
warunków okrelonych w § 12 niniejszego Regulaminu.

§ 34

1. Wykonawca us³ug mo¿e odci¹æ dostawê wody i odbiór cieków w nastêpuj¹cych przypadkach i na ni¿ej
podanych warunkach:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe i kanalizacyjne wykonane
niezgodnie z przepisami prawa,
b) Odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
c) Zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub zrzut
cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿
przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach.
2. Koszty odciêcia dop³ywu wody i ponownego w³¹czenia do sieci ponosi Odbiorca.
3. Wykonawca us³ug po odciêciu dostawy wody jest obowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu pobory wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
4. Wykonawca us³ug o zamiarze odciêciu dostawy wody
oraz o miejscu i sposobie udostêpnienia zastêpczych
punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorcê us³ug.

1. Iloæ odebranych cieków ustala siê na podstawie
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ oczyszczonych cieków ustala siê jako równ¹ iloæ wody dostarczonej przez Wykonawcê us³ug oraz pobranej z innych
róde³.
§ 35
Iloæ cieków odprowadzanych do kanalizacji gminnej
ustala siê wg iloci wody pobranej z gminnych urz¹dzeñ
wodoci¹gowych. W rozliczeniach iloci odprowadzanych
cieków iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê
wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug, b¹d na
podstawie zeznañ Odbiorcy us³ug.
Wykonawca us³ug jest uprawniony do badania cieków wpuszczanych do urz¹dzeñ kanalizacji gminnej i w
przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
stê¿eñ zanieczyszczeñ w sieciach, kosztem przeprowadzonych analiz zostanie obci¹¿ony Odbiorca us³ug.
§ 36
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
Rozdzia³ VII
Prawa Odbiorcy
§ 37
Odbiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 38
Wykonawca us³ug na wniosek Klienta lub Odbiorcy

§ 42

§ 43
Wykonawca us³ug mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody, jeli nie zosta³y usuniête
przeszkody bêd¹ce przyczyna zaniechania wiadczenia
us³ug.
§ 44
1. Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy us³ug maj¹
prawo wstêpu 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 prze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2322, 2323

 6188 

gl¹dów i napraw demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych
przez Wykonawcê us³ug.
2. Wykonawca us³ug wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci
okrelonych w ust. 1.
§ 45
W przypadku:
1) pobierania wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, bez
uprzedniego zawarcia umowy,
2) zerwania lub uszkodzenia plomby umieszczonej na
urz¹dzeniach pomiarowych i wodomierzu lub zaworze
odcinaj¹cym,
3) nie dopuszczenia przedstawicieli Wykonawcy us³ug do
wykonania czynnoci o którym mowa w § 44 niniejszego regulaminu,
4) wprowadzania cieków bytowych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy,
 Wykonawca us³ug wystêpuje do S¹du z wnioskiem
o ukaranie osób dopuszczaj¹cych siê powy¿szych
czynów.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 46
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym zaopatrzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

2323
UCHWA£A Nr IX/85/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment miasta
Starogard Gdañski  tereny dzia³ek o numerach: 71/1,
71/2, 70/1, 69/1, 70/2 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym
nr 22 w rejonie ul. ¯wirki i Wigury.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cy fragment miasta Starogard
Gdañski  tereny dzia³ek o numerach: 71/1, 71/2, 70/1,
69/1, 70/2 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym nr 22 w rejonie ul. ¯wirki i Wigury
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
stanowi zmianê do Miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiêdzy ulicami: ¯wirki i Wigury, D¹browskiego, Skalskiego i Okrê¿n¹  uchwalonego Uchwa³¹ Nr XLI/349/93
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim z dnia

31 sierpnia 1993 r., opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego Nr 19 z 1993 r.
poz. 113 z dnia 1 pa¿dziernika 1993 r.
3. Nie ustala siê, z zakresu okrelonego Uchwa³¹ Nr XL/
412/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia
29 maja 2002 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany Miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiêdzy: ¯wirki i Wigury, D¹browskiego, Skalskiego i Okrê¿n¹, nastêpuj¹cych ustaleñ:
 tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
4. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym nr 1  Rysunku planu w skali 1:500.
§2
1. Ustalenia tekstowe dla terenu objêtego opracowaniem
przedstawiono w postaci tabeli  karty terenu:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczo 
czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 40%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  6m
od po³udniowej granicy planu  jak na rys. planu 
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w obszarze planu dopuszcza siê lokalizacjê maksymalnie trzech dzia³ek budowlanych
 na ka¿dej dzia³ce budowlanej ustala siê zasadê lokalizacji jednego budynku g³ównego (mieszkaniowego lub mieszkalno-us³ugowego), orientacyjn¹ lokalizacjê projektowanej zabudowy pokazano na rys.
planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki, dopuszcza siê
³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dopuszcza siê wymianê istniej¹cego budynku na
dzia³kach 69/1 i 70/2; w przypadku lokalizacji nowej
zabudowy lub rozbudowy istniej¹cego budynku
obowi¹zuj¹ zasady okrelone w niniejszej karcie terenu
 dla budynku g³ównego (mieszkaniowego lub mieszkalno-us³ugowego), ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu
g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 usytuowanie g³ównej kalenicy budynku (najwy¿szej
i najd³u¿szej) równolegle do ul. ¯wirki i Wigury
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ul. ¯wirki i Wigury (droga gminna)
 poza obszarem opracowania planu
 ustala siê wymóg lokalizacji wspólnego zjazdu do
projektowanej zabudowy w miejscu wskazanym na
rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. ¯wirki i Wigury (poza obszarem opracowania planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w (poza obszarem opracowania
planu)
Odprowadzenie wód opadowych  z terenów nieutwardzonych i dachów wody opadowe zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 z terenów utwardzonych wody opadowe odprowadziæ do istniej¹cej kanalizacji deszczowej w ul. ¯wirki i Wigury (poza obszarem opracowania planu) po
oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach
Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci w ul. ¯wirki i Wigury (poza obszarem opracowania planu) na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN w ul. ¯wirki i Wigury (poza obszarem opracowania
planu) na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta
2. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 0%.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest Rysunek planu  w skali
1:500  za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y
2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenie literowe wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu,
 nieprzekraczalna linia za budowy,
 lokalizacja zjazdu z ul. ¯wirki i Wigury do projektowanej zabudowy
pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny
§4
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
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2. Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Starogardzie Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu miasta Starogardu Gdañskiego granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc plan: Miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiêdzy ulicami:
¯wirki i Wigury, D¹browskiego, Skalskiego i Okrê¿n¹ 
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XLI/349/93 Rady Miejskiej w
Starogardzie Gdañskim z dnia 31 sierpnia 1993 r., opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego Nr 19 z 1993 r. poz. 113 z dnia 1 padziernika 1993 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1) i 2), który
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2324
UCHWA£A Nr X/104/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 25 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXI/327/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm. Rada Miejska Starogardu
Gdañskiego Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany Uchwa³y Nr XXXI/327/2001 z dnia
20 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom w ten
sposób, ¿e w § 1 w p-kcie 4 zapis 207 zastêpuje siê
zapisem 107.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2325
ZARZ¥DZENIE Nr 5/2003
Starosty Nowodworskiego
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych Skarbu Pañstwa po³o¿onych na terenie powiatu nowodworskiego.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. z 2001 r., Nr 71,
poz. 733 ze zm.), postanawia siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu za lokale mieszkalne Skarbu Pañstwa po³o¿one na terenie Powiatu Nowodworskiego w wysokoci 1,45 za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego wed³ug zasad stanowi¹cych
za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie 14 dni od publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
M. Molski
Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 5/2003
Starosty Nowodworskiego
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
CZYNNIKI PODWY¯SZAJ¥CE
LUB OBNI¯AJ¥CE WARTOÆ U¯YTKOW¥ LOKALI
Ustala siê kryteria stanowi¹ce podstawê do podwy¿szenia stawki bazowej:
 mieszkanie wyposa¿one w instalacjê w centralne
ogrzewanie (z kot³owni lokalnej)  25%,
 mieszkanie wyposa¿enie w instalacjê kanalizacyjn¹
 20%,
 mieszkanie wyposa¿one w instalacjê ciep³ej wody
(z kot³owni lokalnej)  25%,
 wyposa¿enie mieszkania w instalacje gazu ziemnego  25%
Ustala siê kryterium stanowi¹ce podstawê do obni¿enia stawki bazowej czynszu ze wzglêdu na:
1. Po³o¿enie budynku:
 budynek po³o¿ony w strefie peryferyjnej miasta lub
na wsi  10%.
2. Po³o¿enie lokalu w budynku:
 parter bez podpiwniczenia budynku  10%,
 parter z podpiwniczeniem budynku ale bez centralnego ogrzewania  10%,
 lokal po³o¿ony od strony pó³nocno-wschodniej i pó³nocnej lub zaciemniony istniej¹cym drzewostanem
 10%,

 ciemna kuchnia  10%,
 wysokoæ lokalu poni¿ej 2 m  10%,
 trzecie piêtro i powy¿ej  10%.
3. Wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:
 woda lub w. c. poza lokalem mieszkalnym  10%,
 wspólna u¿ywalnoæ WC i ³azienki  10%.
4. Ogólny stan budynku:
 za budynek zakwalifikowany do remontu bie¿¹cego
 15%,
 za budynek zakwalifikowany do kapitalnego remontu  20%,
 za budynek zakwalifikowany do rozbiórki  50%.
5. £¹czna obni¿ka stawki bazowej nie mog¹ przekroczyæ
75%.
Ustala siê stawkê za budynki gospodarcze przynale¿ne do lokalu mieszkalnego:
 w wysokoci 50% stawki bazowej 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego,
 w wysokoci 30% stawki bazowej 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej przy budynkach mieszkalnych nie posiadaj¹cych piwnic.

2326
UCHWA£A Nr IX/70/2003
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Gminy Starogard Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ Publicznych Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminê Starogard Gdañski od dnia 1 wrzenia 2003 r.:
1. Publiczna Szko³a Podstawowa w Brzenie Wielkim.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w D¹brówce.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jab³owie.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kokoszkowach.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Rokocinie.
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Rywa³dzie.
7. Publiczna Szko³a Podstawowa w Suminie.
8. Publiczna Szko³a Podstawowa w Trzciñsku.
9. Publiczne Gimnazjum w Kokoszkowach.
10. Publiczne Gimnazjum w Jab³owie.
11. Publiczne Gimnazjum w Rywa³dzie.
12. Publiczne Gimnazjum w Suminie.
§2
I. Ustala siê nastêpuj¹ce granice obwodów Publicznych
Szkó³ Podstawowych:
1. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Brzenie
Wielkim obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Brzeno
Wielkie, Szpêgawsk i Zduny.
2. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w D¹brówce obejmuje so³ectwo D¹brówka.
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3. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Jab³owie
obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Jab³owo, Barchnowy, Lipinki Szlacheckie.
4. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Kokoszkowach obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Kokoszkowy, Ciecholewy, Okole oraz Janin nr 19 i 20.
5. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Rokocinie obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Rokocin i Sucumin.
6. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Rywa³dzie
obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Rywa³d i Klonówka.
7. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Suminie
obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Sumin.
8. Obwód Publicznej Szko³y Podstawowej w Trzciñsku
obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Trzciñsk, Siwia³ka
i Janin bez nr 19, 20.
II. Ustala siê nastêpuj¹ce granice obwodów Publicznych
Gimnazjów:
1. Obwód Publicznego Gimnazjum w Kokoszkowach
obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Kokoszkowy, Ciecholewy, Janin, Trzciñsk, Siwia³ka, Okole.
2. Obwód Publicznego Gimnazjum w Jab³owie obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Jab³owo, Barchnowy,
D¹brówka, Lipinki Szlacheckie.
3. Obwód Publicznego Gimnazjum w Rywa³dzie obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Rywa³d, Klonówka,
Kolincz, Brzeno Wielkie, Zduny, Szpêgawsk.
4. Obwód Publicznego Gimnazjum w Suminie obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa: Sumin, Sucumin i Rokocin.

zm. Dz. U. Nr 167, poz. 1372) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142, poz. 1591 zm. 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 Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:

§3

2328

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr IX/69/99 Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
oraz granic ich obwodów
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2327
UCHWA£A Nr VI/77/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów na terenie gminy
Pszczó³ki sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,

§1
Ustala siê na terenie Gminy Pszczó³ki liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia:
 poza miejscem sprzeda¿y na 22,
 w miejscu sprzeda¿y na 10.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr V/66/03 Rady Gminy Pszczó³ki z
dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów na terenie gminy Pszczó³ki sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
jak i w miejscu sprzeda¿y
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

UCHWA£A Nr IX/185/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 70, 353, 354, 355, 356,
357 we wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz.
1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18,
art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 70, 353, 354, 355, 356, 357 we
wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr: 70, 353, 354, 355, 356,
357 we wsi Gliñcz, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1: 1000, do niniejszej uchwa³y.
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USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej; 3 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem,
3) w obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
wydzielonych terenów dla infrastruktury technicznej,
4) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Radni,
5) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,

4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹),
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy o
maksymalnie 1,0 m),
6) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
7) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynku mieszkalnego wolnostoj¹cego lub budynku typu bliniak (jeden budynek
mieszkalny na jednej dzia³ce);
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y wolnostoj¹cych (jeden budynek gospodarczy lub jeden gara¿ na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 procent zabudowy: maksimum 25%.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy z
poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°;
maksymalna wysokoæ budynków 9,00 m; poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku);
 dla pozosta³ych budynków: maksymalna wysokoæ 6 m;
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków:
nie ustala siê.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ek budowlanych (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹).
f) Inne zapisy: nie ustala siê.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 K, przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  poszerzenie drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony do poszerzenia drogi, przyleg³ej
do terenu od strony pó³nocnej;
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 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2 m,
jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
 nawierzchnia terenu utwardzona, nieprzepuszczalna.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 3 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
 ci¹g pieszo  jezdny;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8 m
jak na rysunku planu;
 ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 8 x 10 m (jak na rysunku planu);
 nawierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna;
 dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do terenu: od przyleg³ej drogi przez teren
2K
b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: zabezpieczyæ
miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum:
2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN w obrêbie terenu
 dla terenu 2 K: w obrêbie terenu
 dla terenu 3 Kw: w obrêbie terenu
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MN  w wysokoci 30,00%,
b) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2329
UCHWA£A Nr IX/186/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 75/2, 75/4, 77/2 we
wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz.
1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18,
art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 75/2, 75/4, 77/2 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 75/2, 75/4, 77/2 we
wsi Glincz, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych
na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny
nr 1 w skali 1: 2000, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU
w skali 1:2000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice terenu objêtego planem,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
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 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowa,
 ciek do zachowania,
 przeznaczenie terenów: 1 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi; 2MN, 3MN, 4MN, 5MN
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 6T  infrastruktura techniczna  trafostacja; 7ZO  zieleñ
ochronna; 01 K, 02 K  komunikacja publiczna, ulice
dojazdowe; 03 Kw  komunikacja wewnêtrzna, ulica dojazdowa; 04 Kw  komunikacja wewnêtrzna,
ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Radni,
4) wskazane jest ustanowienie obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla linii energetycznej redniego
napiêcia,
5) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy o
maksymalnie 1,0 m),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,

6) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz 838 ze zm.)
oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (jt
Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ
mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy. Dla
dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub
wspó³w³asnoæ,
7) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê teren oznaczony na rysunku planu jako: zieleñ krajobrazowa
i zieleñ krajobrazowo  izolacyjna.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MU
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug.
1) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych (jeden budynek mieszkalny na jednej dzia³ce budowlanej);
 us³ugi: handel detaliczny, gastronomia, us³ugi rzemios³a (w tym zak³ady naprawcze samochodów),
biura.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych.
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y wolnostoj¹cych (jeden budynek gospodarczy lub jeden gara¿ wolnostoj¹cy
na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê po³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej, pó³nocnej i po³udniowej granicy terenu zagospodarowaæ zieleni¹ izolacyjno  krajobrazow¹ w formie biogrup
(teren oznaczony na rysunku planu),
 procent zabudowy: maksimum 30%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych ustala siê: budynek
parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy o
spadku ok. 40°; maksymalna wysokoæ budynku
9,00 m; poziom posadowienia parteru do 0,50m
nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku);
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 dla budynków us³ugowych ustala siê: maksymalna wysokoæ 9 m;
 dla pozosta³ych budynków ustala siê: maksymalna wysokoæ 6 m;
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: tereny zieleni winny stanowiæ ³¹cznie minimum 30% powierzchni dzia³ek budowlanych (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹).
6) Inne zapisy:
 zakaz wykonywania zjazdów na dzia³ki z drogi krajowej nr 20,
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20 (z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej po rozbudowie),
 prowadzenie budowlanych robót ziemnych w
pasie o szerokoci 10m wzd³u¿ granicy terenu z
drog¹ wojewódzk¹ wymaga dokonania uzgodnieñ
z Telekomunikacj¹ Polsk¹ sa Pion Sieci w Gdañsku.
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych
w³aciciela terenu. Zarz¹dca drogi nie bêdzie ponosi³ kosztów zwi¹zanych z budow¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi krajowej.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 MN,
3 MN, 4MN, 5MN przeznacza siê na funkcje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych (jeden budynek mieszkalny na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y wolnostoj¹cych (jeden budynek gospodarczy lub jeden gara¿ wolnostoj¹cy
na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu; dopuszcza siê po³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie
przez jednego inwestora;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 teren 2 MN: teren po³o¿ony wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup (teren oznaczony na rysunku planu);
 teren 3 MN: teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej
granicy terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup (teren oznaczony na rysunku planu);
 teren 4 MN: teren po³o¿ony wzd³u¿ pó³nocnej, po³udniowej i wschodniej granicy terenu zagospo-
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darowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup
(teren oznaczony na rysunku planu);
 teren 5 MN: teren po³o¿ony wzd³u¿ granic terenu
zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie
biogrup (teren oznaczony na rysunku planu);
 procent zabudowy: maksimum 25%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynek parterowy
z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynku 9,00 m;
poziom posadowienia parteru do 0,50m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku);
 dla pozosta³ych budynków: maksymalna wysokoæ 6 m;
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków
mieszkalnych: prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem komunikacji, z którego nastêpuje
dojazd.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹).
6) Inne zapisy:
 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN ustala siê: realizacja budynków w
obrêbie dzia³ki nr 77/2 wymaga sporz¹dzenia dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej jako za³¹cznika do projektu budowlanego;
 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 MN ustala siê: realizacja budynków wymaga sporz¹dzenia dokumentacji geologiczno 
in¿ynierskiej jako za³¹cznika do projektu budowlanego.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 6T przeznacza siê na funkcje infrastruktury technicznej  lokalizacjê trafostacji.
1) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacji trafostacji;
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê;
 procent zabudowy: nie ustala siê.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynek parterowy, dach o spadku w przedziale
30°  40°, wysokoæ budynku maksimum 6m.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: nie
ustala siê.
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7 ZO
przeznacza siê na funkcje zieleni ochronnej.
a) Przeznaczenie terenów:
zadrzewienia i zakrzaczenia;
 zbiorniki wodne (w tym zbiorniki wodne dla wód
opadowych) i cieki;
 zakaz lokalizacji budynków i sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu (za wyj¹tkiem sieci kanalizacji
deszczowej);
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b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania: zachowanie istniej¹cych cieków, oznaczonych na rysunku planu.
c) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dotyczy.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 zachowanie istniej¹cych drzew i krzewów (nie
dotyczy ciêæ sanitarnych);
 zakaz eksploatacji torfów.
f) Inne zapisy: na odprowadzenie oczyszczonych wód
opadowych do gruntu nale¿y uzyskaæ pozwolenie
wodno  prawne.
5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 K
i 02 K przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren 01 K:
 ulica dojazdowa;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
12 m, jak na rysunku planu;
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
2) teren 02 K:
 ulica dojazdowa;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10 m, jak na rysunku planu;
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 03 Kw
i 04 Kw przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren 03 Kw:
 ulica dojazdowa;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
10 m, jak na rysunku planu;
 ulica zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m, jak na rysunku planu;
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
2) teren 04 Kw:
 ci¹g pieszo  jezdny;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
8 m, jak na rysunku planu;
 ci¹g zakoñczony placem do zawracania o wymiarach 20 m x 15 m, jak na rysunku planu;
 nawierzchnia utwardzona;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazd do terenu 1 MU:
 ulicy 02 K i ci¹gu pieszo  jezdnego 04 Kw;
2) Dojazd do terenu 2 MN:
 od ulic 01K i 02K;
 od ci¹gu pieszo  jezdnego 04 Kw;
3) Dojazd do terenu 3 MN:
 od ulicy 01K i 02K;
4) Dojazd do terenu 4 MN:
 od ulicy 01 K i 03Kw;
5) Dojazd do terenu 5 MN:
 od ulicy 01 K;

6) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
dzia³ek budowlanych (lub terenów objêtych inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug
wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie i minimum
2 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MU:
 z dachów budynków: powierzchniowo w obrêbie terenu dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego inwestycj¹;
 z placów i parkingów do kanalizacji deszczowej
w przyleg³ym terenie komunikacji (02 K, 04 Kw),
do studni ch³onnych lub do zbiornika w obrêbie
terenu dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego
inwestycj¹. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach. Na odprowadzenie oczyszczonych wód
opadowych do wód powierzchniowych nale¿y
uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
 dla terenów 2 MN, 3 MN, 4MN, 5MN, 6 T: z dachów budynków powierzchniowo, w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego
inwestycj¹.
 dla terenów 01 K, 02 K, 03 Kw, 04 Kw: do kanalizacji deszczowej w obrêbie terenów a nastêpnie
do studni ch³onnych (w obrêbie terenów), do
zbiornika wód opadowych lub do cieku w obrêbie terenu 7 ZO.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych, do zbiornika lub do cieku oczyciæ
w separatorach substancji ropopochodnych
i podczyszczalnikach. Na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych i do gruntu nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nie emisyjne
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
9. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MU, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN  w wysokoci
30,00%,
2) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, ni-
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niejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2330
UCHWA£A Nr IX/187/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 162/5 we wsi
Glincz, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz.
1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18,
art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 162/5 we wsi Glincz, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 162/5 we wsi Glincz,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1:
1000, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie:
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1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic
i dróg publicznych;
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 zieleñ krajobrazowa;
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 K  komunikacja publiczna,
teren do poszerzenia drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
4) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy
o maksymalnie 1,0 m),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
6) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zali-
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cza siê teren oznaczony na rysunku planu jako: zieleñ
krajobrazowa.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych (jeden budynek mieszkalny
na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y wolnostoj¹cych (jeden budynek gospodarczy lub jeden gara¿ wolnostoj¹cy
na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê po³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 teren po³o¿ony wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu
zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ (teren
oznaczony na rysunku planu);
 procent zabudowy: maksimum 20%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy z
poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°;
maksymalna wysokoæ budynku 9,00 m; poziom
posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem
terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku);
 dla pozosta³ych budynków: budynek parterowy,
dach o spadku maksimum 40°; maksymalna wysokoæ budynku 6,00 m;
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynku
mieszkalnego: prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 2K.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: teren
po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochrony archeologicznej. Projekt zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹ wymaga zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek
objêtych jedn¹ inwestycj¹).
6) Inne zapisy: nie ustala siê.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 2 K
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren do poszerzenia drogi przyleg³ej;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
3,5 m, jak na rysunku planu;
 nawierzchnia dla jezdni utwardzona nieprzepuszczalna, dla chodników utwardzona, przepuszczalna;

 dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazd do terenu 1 MN od drogi publicznej w obrêbie dzia³ki nr 179, przez teren 2K.
2) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
dzia³ek budowlanych (lub terenu objêtego inwestycj¹) zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê.
Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do
kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 teren 1 MN: powierzchniowo w obrêbie terenu
dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego inwestycj¹.
 dla terenu 2 K: z jezdni  do kanalizacji deszczowej w obrêbie terenu drogi, a nastêpnie do odbiornika lub do studni ch³onnej; z chodnika  powierzchniowo do gruntu.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych oczyciæ w separatorach substancji
ropopochodnych i podczyszczalnikach. Na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do
gruntu nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej) lub nie emisyjne.
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
5. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN  w wysokoci 30,00%;
2) dla terenu 2 K  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych po-
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trzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2331
UCHWA£A Nr IX/188/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 40/10 we wsi Leno,
gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz.
1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18,
art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 40/10 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 40/10 we wsi Leno,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1:
1000, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
4. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych;
 wjazd na teren 1 MN i 2 R;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
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 linia energetyczna 220 kV ze stref¹ ochronn¹;
 pas techniczny
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 R  uprawy rolne; 3 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach wewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni. W obrêbie terenu zabrania siê odprowadzenia cieków do ziemi
i wód za wyj¹tkiem oczyszczonych wód opadowych
na podstawie pozwolenia wodno  prawnego,
4) wskazane jest ustanowienie obszaru ograniczonego u¿ytkowanie dla napowietrznej linii energetycznej 220 KV,
5) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
wydzielonych terenów dla infrastruktury technicznej.
4. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynków: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy
o maksymalnie 1,0 m),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
6) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiato-
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we, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami
wodnymi.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynku mieszkalnego wolnostoj¹cego (jeden budynek mieszkalny);
 dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku gospodarczego lub jednego gara¿u wolnostoj¹cego;
 dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê (teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹);
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ dojazd
do terenu 2 R o szerokoci 3,0m od miejsca oznaczonego na rysunku planu jako wjazd na teren 1
MN i 2 R;
 procent zabudowy: maksimum 25%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy z
poddaszem, dach o spadku ok. 40°; maksymalna
wysokoæ budynku 9,00 m; poziom posadowienia parteru do 0,70m nad poziomem terenu (w
rejonie g³ównego wejcia do budynku);
 dla pozosta³ych budynków: budynek parterowy,
dach o spadku w przedziale 30  40°,maksymalna
wysokoæ 6m;
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków:
nie ustala siê;
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu.
6) Inne zapisy:
 wzd³u¿ istniej¹cego wodoci¹gu ustala siê pas
techniczny, oznaczony na rysunku planu. W obrêbie pasa technicznego ustala siê zakaz nasadzeñ drzew i krzewów i wymóg zapewnienia dostêpnoci.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 R przeznacza siê na funkcje upraw rolnych.
1) Przeznaczenie terenu:
 uprawy rolne;
 uprawy ogrodnicze i sadownicze (z ograniczeniami podanymi w Ppkt 6/.);
 wyklucza siê lokalizacjê budynków;
 dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê;
3) Zasady kszta³towania zabudowy: nie dopuszcza zabudowy.

3.

4.

5.

6.

4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: nie
ustala siê.
6) Inne zapisy: przez teren przechodzi napowietrzna linia energetyczna 220 kV. Wzd³u¿ linii energetycznej
ustala siê strefê ochronn¹. W strefie ochronnej ustala
siê zakaz nasadzeñ drzew wysokich (o wysokoci
ponad 3,00m).
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 3 K,
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony do poszerzenia przyleg³ej drogi
gminnej;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 3,00 m,
jak na rysunku planu;
 nawierzchnia utwardzona przepuszczalna lub nieutwardzona.
 dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazd do terenu 1 MN:
 od drogi gminnej nr 1045039 przez teren 3 K;
2) Dojazd do terenu 2 R:
 od drogi gminnej nr 1045039 przez teren 3 K i 1
MN/wg ustaleñ dla terenu 1 MN.
3) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN: powierzchniowo, w obrêbie terenu;
 dla terenu 2 R: powierzchniowo, w obrêbie terenu;
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MN  w wysokoci 30,00%;
2) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
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4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2332
UCHWA£A Nr VII/102/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla terenu
górniczego Skowarcz obejmuj¹cego: czêci dz.nr ew.
32, 33, 358/3 obrêb Skowarcz.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla terenu górniczego Skowarcz, obejmuj¹cego czêci dz. nr ew. 32, 33, 358/3 obrêb Skowarcz.
1. Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanego z³o¿a Skowarcz, o powierzchni 20,58 ha przeznacza siê
pod eksploatacjê kruszywa naturalnego (oznaczenie na
za³¹czniku graficznym E- tereny eksploatacji kruszywa).
2. Szczegó³owe ustalenia zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) wokó³ z³o¿a nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹, zgodnie z zatwierdzon¹ dokumentacj¹ geologiczn¹ nr OIV-74141/2139/01 z dnia 14 grudnia 2001 r.
2) ze wzglêdu na wysokoæ cian eksploatacyjnych
nale¿y przestrzegaæ nachylenia skarp zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi,
3) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów
kubaturowych bezporednio zwi¹zanych z prowadzon¹ eksploatacj¹ z³o¿a,
5) w obszarze eksploatacji i na terenie poeksploatacyjnym wprowadza siê zakaz sk³adowania odpadów,
gromadzenia i przechowywania paliw, smarów i in-
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nych substancji mog¹cych zanieczyciæ wody gruntowe i powierzchniowe,
6) prace zwi¹zane z wymian¹ paliw i smarów mog¹ byæ
prowadzone jedynie na terenie utwardzonego placu wg ustaleñ art. 1 pkt 3.3 niniejszej uchwa³y,
4) nadk³ad nale¿y sk³adowaæ w granicach terenu górniczego i sukcesywnie wykorzystywaæ do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
5) z uwagi na rozleg³¹ ekspozycjê terenów kopalni, zaleca siê ograniczenie do niezbêdnego minimum
wysokoci i czasu sk³adowania nadk³adu,
6) prace rekultywacyjne nale¿y prowadziæ równolegle
z eksploatacj¹ na obszarach, gdzie wydobycie kruszywa zosta³o zakoñczone, w uzgodnieniu z organem nadzoru górniczego,
7) teren wyrobiska po zakoñczeniu rekultywacji polegaj¹cej na uformowaniu skarp i uformowaniu dna
wyrobiska nale¿y zalesiæ.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczna  dz. nr
ew. 359,
2) wyywóz materia³ów pochodz¹cych ze ¯wirowni droga powiatow¹ Nr 10340 Skowarcz-D¹b wymaga
uzyskania oddzielnej zgody zarz¹dcy drogi,
3) obs³uga komunikacyjna wewn¹trz terenu poprzez
uk³ad wewnêtrznych dróg rozbieralnych,
4) dopuszcza siê lokalizacje tymczasowego, utwardzonego placu dla celu postoju i bie¿¹cych napraw
sprzêtu i maszyn wydobywczych po³o¿onego w
pobli¿u drogi publicznej  dz. nr ew. 359.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  dla celów socjalnych: z wodoci¹gu gminnego, na warunkach okrelonych przez
gestora sieci,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego okresowo opró¿nianego przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
3) odprowadzanie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnych dzia³ki,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci: na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) usuwanie odpadów sta³ych (komunalnych)  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; odpady ropopochodne
i zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi
nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na nieprzepuszczalnym pod³o¿u w obszarze terenu wskazanego do zlokalizowania parkingu tymczasowego i przekazywane specjalistycznemu przedsiêbiorstwu do zagospodarowania,
6) na obszarze eksploatacji i terenach poeksploatacyjnych zakazuje siê gromadzenia i sk³adowania odpadów, przechowywania paliw, smarów i innych substancji mog¹cych zanieczyciæ wody gruntowe i powierzchniowe,
7) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
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5. Inne ustalenia:
1) teren po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach
szczególnych,
2) w przypadku zarejestrowania podczas prac eksploatacyjnych obiektów archeologicznych prace eksploatacyjne nale¿y wstrzymaæ i zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Postanowienia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ
dotycz¹cych § 2 pkt .3-4, pkt 6-7, pkt 9-11 Uchwa³y Nr XVI/
195/02 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru terenu górniczego Skowarcz dla dzia³ek o nr ew. 32, 33
oraz czêci dz. nr ew. 358/3.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 20,58 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) 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.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania
planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

skiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2333
UCHWA£A Nr VII/103/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla czêci
dzia³ki o numerze ew.161/6 we wsi Ró¿yny.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki o numerze ew. 161/6 we wsi
Ró¿yny w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.4800ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN/U) w formach zabudowy
jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej 30%,
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci:
a) 10 m od granicy terenu MN/U i drogi dz. nr ew.
159,
b) 6 m od granicy terenu MN/U i dz. nr ew. 162,
2) maksymalny procent zabudowy 25%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla budynków minimalnie 1 pe³na kondygnacja nadziemna oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje
nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,6 m
od poziomu gruntu,
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7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów od 40 do 50 stopni,
10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych z dopuszczeniem dachów naczó³kowych,
11) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów  preferowane materia³y
ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów
pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna,
12) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
a) drogê dojazdow¹ K (min. szerokoæ 8m w liniach
rozgraniczaj¹cych) le¿¹c¹ w granicach dz. nr
ew. 162,
b) dopuszcza siê wydzielenia dróg wewnêtrznych
o charakterze ci¹gów pieszo-jezdnych (min. szerokoæ 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych),
2) w³aciciel terenu K  drogi dojazdowej zobowi¹zany jest, przed wydaniem pozwolenia na budowê dla
pierwszej inwestycji w obrêbie planu dla dzia³ek
korzystaj¹cych z tego zjazdu, do sporz¹dzenia projektu zjazdu z drogi powiatowej i uzgodnienia go z zarz¹dc¹ drogi,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê, gromadzenie cieków w
szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y
bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do
uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem
miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
d) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed od-
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prowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do jej
uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy oraz
zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, 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,
6) uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki
odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt
przebudowy tego uk³adu w zakresie niezbêdnym dla
sprawnego jego funkcjonowania. Zakres ten nale¿y
ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹
sieci na koszt i ryzyko inwestora;
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej
do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do
celów projektowych,
c) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki
na etapie wykonywania robót budowlanych, wykonywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê
tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na
jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi.
7) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
9) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu
powstawania winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstawania, a tylko te, których nie mo¿na
powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
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c) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) dla posadawianych obiektów, na etapie wykonywania projektów budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny warunków gruntowo-wodnych, za
zmiana stanu wód nie mo¿e powodowaæ szkód na
gruntach s¹siednich,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
3) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg obowi¹zuje
nakaz lokalizacji jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50m2,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y lub inny, przy zachowaniu zasady:
a) wydzielenie terenu pod funkcjê komunikacji zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu
b) min. szerokoæ dzia³ki 25m,
c) min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700m2,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 11 Uchwa³y nr XVI/200/02 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.

§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.4800ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) 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.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. .92) wraz ze zm. wprowadzonymi
do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§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
M. Duszyca

2334
UCHWA£A Nr VII/104/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla czêci
dzia³ki o numerze ew.162 we wsi Ró¿yny.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
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z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki o numerze ew. 162 we wsi
Ró¿yny w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.4800 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN/U) w formach zabudowy
jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej 30%,
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci:
a) 8 m od granicy terenu MN/U i drogi dz. nr ew.
159
b) 6 m od granicy terenu MN/U i K,
2) maksymalny procent zabudowy 25%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla budynków minimalnie 1 pe³na kondygnacja nadziemna oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje
nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 10m ca³kowitej wysokoci budynku,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,6m
od poziomu gruntu;
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów od 40 do 50 stopni,
10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych z dopuszczeniem dachów naczó³kowych,
11) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji
preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania
sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do
pokrycia dachów  preferowane materia³y ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów pó³p³askich
papa termozgrzewalna, czarna.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu:
a) o drogê K (min. szerokoæ 8m w liniach rozgraniczaj¹cych),
b) dopuszcza siê wydzielenia dróg wewnêtrznych
o charakterze ci¹gów pieszo-jezdnych (min. szerokoæ 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych),
2) w³aciciel terenu K  drogi dojazdowej zobowi¹za-

Dziennik Urzêdowy
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ny jest, przed wydaniem pozwolenia na budowê dla
pierwszej inwestycji w obrêbie planu dla dzia³ek
korzystaj¹cych z tego zjazdu, do sporz¹dzenia projektu zjazdu z drogi powiatowej i uzgodnienia go z
zarz¹dc¹ drogi,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê, gromadzenie cieków w
szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y
bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do
uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem
miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
d) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do jej
uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
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sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, 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,
6) uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt przebudowy tego uk³adu w zakresie
niezbêdnym dla sprawnego jego funkcjonowania.
Zakres ten nale¿y ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹ sieci na koszt i ryzyko inwestora;
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na
elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do celów projektowych,
c) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki na etapie wykonywania robót budowlanych,
wykonywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi.
7) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
8) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
9) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane
w miejscu ich powstawania, a tylko te, których
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich
utylizacji,
b) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
c) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg obowi¹zuje nakaz lokalizacji jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji od strony tej dróg,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia

zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50m2,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y lub inny, przy zachowaniu zasady:
a) wydzielenie terenu pod funkcjê komunikacji zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu
b) min. szerokoæ dzia³ki 25m,
c) min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700m2,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 11 Uchwa³y Nr XVI/200/02 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.4800ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki 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 Pszczó³kach,
3) 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.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
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przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. .92) wraz ze zm. wprowadzonymi
do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§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
M. Duszyca

2335
UCHWA£A Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym  t.j. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zm.) art. 109,
112, 116, 117, 124, 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r.)
oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999
i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z 1998 r., pón.zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. Ustala siê dochody w kwocie 121.300,- z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
i wydatki w kwocie 121.300,-z³ na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003
§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 100.000,- z³otych.
§5
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gniêcia kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 150.000,- z³, w/w
kredyty i po¿yczki musz¹ byæ sp³acone z dochodów
w³asnych do koñca roku bud¿etowego.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 300.000,- z³otych.
§6
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
a) dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
b) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.
§7
Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikami podlega  stosownie do art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym, og³oszeniu przez wywieszenie na
tablicach urzêdowych obwieszczeñ w Urzêdzie Gminy i w
so³ectwach.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

Ustala siê dochody bud¿etu Gminy na rok 2003 w wysokoci 18.213.912,- z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy na rok 2003 w wysokoci 20.814.348,- z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
§3
1. Ustala siê przychody w kwocie 3.568.436,- z³ i rozchody w kwocie 968.000,- z³, jako ród³a zrównowa¿enia
bud¿etu, a wiêc ró¿nicy miêdzy wydatkami, a dochodami bud¿etowymi zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
3. Ustala siê plany przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych rodków specjalnych na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
4. Ustala siê plany przychodów i wydatków funduszy celowych  gminny fundusz ochrony rodowiska na 2003
rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
5. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie na rok 2003, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7, 7A i 7B*.
6. Przyjmuje siê prognozê d³ugu stanowi¹c¹ za³¹cznik
nr 8*.
* Za³¹czników od nr 1-8 nie publikuje siê.

2336
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy Suchy D¹b na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10
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) oraz art. 109, art. 110,
art. 116, art. 124 i art. 128 w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778, 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, 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 125,
poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 156, poz. 1300)  Rada Gminy Suchy D¹b uchwala,
co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1

§9

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci  5.800.039,00 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
do uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci  6.564.639,00
a) wydatki bie¿¹ce  5.336.639,00
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 
2.925.067,00
b) wydatki maj¹tkowe  1.228.000,00
c) wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego  60.000,00
d) dotacje  86.000,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y.
3. Dochody i wydatki ustalone w ust. 1 i 2 obejmuj¹ równie¿ realizacjê zadan z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych gminie ustawami  509.105,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do uchwa³y.
4. Ustala siê przychody na rok 2003 w kwocie  980.000,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 * do uchwa³y.
5. Ustala siê rozchody na rok 2003 w wysokoci 
215.400,00 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 * do uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Suchym Dêbie.

§2
Ustala siê deficyt bud¿etowy na 2003 rok w kwocie 
764.600,00, którego ród³em pokrycia bêdzie kredyt.
§3
Ustala siê:
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci  36.000.00
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci  36.000.00
§4
Ustala siê limit wydatków w 2003 r. na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokoci 1.228.000,00 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y.
§5
Przyjmuje siê wieloletnie programy inwestycyjne na
lata 2003  2005, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§6
Ustala siê plan przychodów w kwocie 3.000,00 z³. i wydatków w kwocie 6.000,00 z³. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
§7
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ wydatków bud¿etu gminy
w kwocie 7.249,00 z³.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u,
2) zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 400.000,00 z³,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
350.000,00 z³.
* Za³¹czników od nr 1-7 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

2337
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczania oraz kontroli wykonania zadañ zleconych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 118 w zwi¹zku z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)  Rada Gminy
Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadañ
zleconych:
1. Z bud¿etu mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê zadañ
publicznych gminy, a w szczególnoci:
1) kultury i sztuki,
2) sportu i turystyki.
2. Zasady sk³adania wniosków o dotacje:
1) podmioty ubiegaj¹ce siê o dotacje zobowi¹zane s¹
do z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego:
 za³o¿enia merytoryczne zadania,
 szczegó³owy kosztorys zadania wraz z informacj¹
o innych ród³ach jego finansowania,
 dane dotycz¹ce podmiotu takie jak: NIP, regon,
statut, wyci¹g z rejestru,
2) wnioski nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy w Suchym
Dêbie.
3. Dotacje przyznawane s¹ przez Wójta po uprzednim
zaopiniowaniu przez Komisjê Polityki Spo³ecznej.
4. Wójt postanawia o przyznaniu dotacji w ramach rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie gminy.
5. Wójt przyznaj¹c dotacje kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) ocen¹ merytoryczn¹ zadania,
2) kosztem realizacji zadania,
3) opini¹ komisji.
6. Dotacje przyznane zgodnie z niniejsz¹ uchwa³¹ powinny byæ wykorzystane w tym samym roku bud¿etowym,
w którym zosta³y przyznane.
7. rodki przekazywane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie umów.
Umowy powinny okrelaæ:
1) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wielkoæ dotacji celowej i tryb p³atnoci,
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej czêcidotacji,
5) tryb rozwi¹zania umowy.
Podmioty, które otrzyma³y dotacje s¹ zobowi¹zane
do z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny zawieraæ w szczególnoci:
1) informacjê z przebiegu wykonania projektu,
2) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
W³aciwy merytorycznie pracownik Urzêdu Gminy
w Suchym Dêbie prowadzi kontrolê sposobu realizacji objêtych umowami zadañ.
Kontrole obejmowaæ bêd¹ przede wszystkim:
1) gospodarnoæ i rzetelnoæ w sposobie wydatkowania rodków,
2) zgodnoci wydatkowania dotacji z celami, na które zosta³a przyznana.
Stwierdzanie niew³aciwego (niezgodnego z umow¹)
wykorzystania dotacji powoduje:
 wstrzymanie dotacji,
 rozwi¹zanie umowy,
 ¿¹danie zwrotu przekazanych i niew³aciwie wykorzystanych rodków.
W celu zapewnienia jawnoci postêpowania Wójt
podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy nastêpuj¹cych
informacji:
1) miejsce i termin sk³adania wniosków,
2) wysokoæ dotacji przyznanej poszczególnym podmiotom,
3) wykorzystanie dotacji.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Nr XVIII/88/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Suchy D¹b,
2) Nr II/4/98 z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Suchy D¹b,
3) Nr XXII/150/01 z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminy Suchy D¹b.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/14/2002
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT GMINY SUCHY D¥B
Suchy D¹b 2002
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Gmina Suchy D¹b stanowi tworzon¹ przez mieszkañców gminy wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium.
§2
1. Gmina Suchy D¹b jest gmin¹ wiejsk¹ i obejmuje obszar o powierzchni 8.465 ha.
Granice gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ w³adz gminy jest miejscowoæ Suchy D¹b.

§3

§3

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

1. Gmina Suchy D¹b posiada osobowoæ prawn¹. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
2. Gmina Suchy D¹b posiada herb, który stanowi¹:
w polu b³êkitnym d¹b z³oty o omiu suchych konarach i omiu korzeniach z trójliciem zielonym pod
dolnymi konarami.
3. Gmina Suchy D¹b posiada flagê, któr¹ stanowi:
p³at dzielony w s³up bia³y i zielony, w czêci czo³owej
z pe³nym herbem gminy.
4. Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce herbu i flagi
zawiera odrêbna uchwa³a.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

2338
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchy D¹b.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Suchy
D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Suchy D¹b, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§4
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
 gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Suchy D¹b,
 radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Suchy
D¹b,
 urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Suchym Dêbie,
 wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Suchy D¹b,
 ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.

§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Suchy D¹b:

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

1. Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz warunków sprzyjaj¹cych
pe³nemu uczestnictwu mieszkañców w ¿yciu wspólnoty.
2. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje
zadania w³asne i zlecone z zakresu administracji rz¹dowej okrelone ustawami oraz wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§6
1. Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio w g³osowaniu powszechnym (wybory i referendum) lub za porednictwem organów gminy.
2. Mieszkañcy mog¹ opiniowaæ sprawy wa¿ne dla gminy bior¹c udzia³ w konsultacjach. Konsultacje prowadzi siê w formie zebrania wiejskiego.
§7
1. Organami gminy s¹ rada i wójt.
2. Organy gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
urzêdu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu.
Rozdzia³ 2
Jednostki pomocnicze gminy
§8
So³ectwa, bêd¹ce jednostkami pomocniczymi gminy,
tworzy, ³¹czy, dzieli i znosi rada w drodze uchwa³y podjêtej:
1) z inicjatywy rady, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami, które odbywaj¹ siê w formie zebrañ
wiejskich,
2) z inicjatywy mieszkañców.
§9
1. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw okrela rada
odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami.
2. Na terenie gminy znajduj¹ siê nastêpuj¹ce so³ectwa:
1 Grabiny Zameczek,
2  Koliny,
3  Krzywe Ko³o,
4  Osice,
5  Ostrowite,
6  Steblewo,
7  Suchy D¹b,
8  Wróblewo.
3. Granice so³ectw okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik Nr 1 do niniejszego statutu*.
§ 10
1. So³tysi mog¹ uczestniczyæ w sesjach rady, bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
2. So³tysi otrzymuj¹ zawiadomienia i materia³y dotycz¹ce obrad na takich zasadach jak radni.
3. Wójt prowadzi dokumentacjê so³ectw, która obejmuje:
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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1) ordynacjê wyborcz¹ do wyborów so³tysa i rad so³eckich,
2) statut so³ectwa,
3) protoko³y stwierdzaj¹ce stan mienia so³ectwa,
4) kopie protoko³ów z zebrañ wiejskich,
§ 11
1. Rada odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e so³ectwu nadaæ prawo
do korzystania z czêci mienia nale¿¹cego do gminy.
2. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, w ten sposób, ¿e rada okrela w bud¿ecie rodki finansowe do wy³¹cznej dyspozycji poszczególnych so³ectw. Ksiêgowoæ jednostki pomocniczej prowadzi urz¹d.
Rozdzia³ 3
Rada Gminy
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
2. Do w³aciwoci rady nale¿¹ sprawy okrelone w art. 18
ustawy.
§ 13
1. Kadencja rady trwa cztery lata, licz¹c od dnia wyborów.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji, z zastrze¿eniem art.
20 ust. 2 b ustawy. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady,
do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
§ 14
1. Na pierwszej sesji, rada dokonuje wyboru przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym, o liczbie
wiceprzewodnicz¹cych decyduje rada w odrêbnej
uchwale.
2. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w
g³osowaniu tajnym.
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad sesji.
§ 15
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej ni¿ raz na
kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza
siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³. Rada
mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
rady.
2. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku. Wniosek o
zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w
ust. 1 w zdaniu drugim.
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
4. Zapewnia siê dostêp do dokumentów organów gminy, zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych, a

 6211 

Poz. 2338

tak¿e do protoko³ów z posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
miejsca i sposobu dostêpu do dokumentów z sekretarzem lub wójtem gminy.
§ 16
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesji, podejmuj¹c uchwa³y.
2. Sesja rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mo¿e wyst¹piæ:
a) wójt,
b) komisje,
c) klub radnych.
4. Przygotowanie konkretnych projektów uchwa³, w szczególnoci w zakresie ich zgodnoci pod wzglêdem prawnym zapewnia wójt.
5. Projekty uchwa³, wnioskodawcy referuj¹ radzie na sesji.
6. Uchwa³y rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
7. W trybie przewidzianym dla uchwa³, rada mo¿e wyra¿aæ stanowiska, podejmowaæ apele i rezolucje.
§ 17
Radny reprezentuje wyborców i zobowi¹zany jest braæ
udzia³ w pracach rady i jej komisji. Przy wykonywaniu
obowi¹zków radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 18
Radny wype³nia mandat przede wszystkim przez:
1) uczestnictwo w posiedzeniach rady i komisji,
2) przedk³adanie organom gminy postulatów mieszkañców,
3) informowanie wyborców o sprawach gminy i pracach
rady,
4) udzia³ w spotkaniach z mieszkañcami gminy,
5) zg³aszanie interpelacji i wystêpowanie z zapytaniami.
§ 19
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Wewnêtrzna organizacja klubu nale¿y do kompetencji
radnych, którzy go powo³uj¹.
3. Klub winien liczyæ co najmniej 4 radnych. Radny mo¿e
nale¿eæ tylko do jednego klubu.
4. Klub rozpoczyna i koñczy dzia³alnoæ w dniu zawiadomienia o tym radnych, na sesji przez przewodnicz¹cego rady. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu
i cz³onków klubu oraz nazwê klubu, je¿eli klub j¹ posiada.
5. Przedstawiciele klubu mog¹ przedstawiaæ stanowiska
klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
§ 20
1. Do realizacji swoich zadañ rada powo³uje ze swego
grona sta³e i dorane komisje, ustalaj¹c przedmiot ich
dzia³ania i sk³ad osobowy, w tym przewodnicz¹cych.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) polityki spo³ecznej,
b) bud¿etowo  gospodarcz¹,
c) rewizyjn¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) inicjowanie prac rady, wójta i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, dla których komisja
zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych
komisji przez radê lub wójta,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) ocena wykonania uchwa³ rady.
4. Posiedzenia komisji zwo³uje i ustala porz¹dek obrad
przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Komisje
mog¹ wybraæ ze swego grona zastêpców przewodnicz¹cych komisji.
5. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu w g³osowaniu jawnym.
§ 21
1. W celu wykonania swoich zadañ w zakresie kontroli
dzia³alnoci wójta i jednostek pomocniczych gminy
oraz gminnych jednostek organizacyjnych, rada powo³uje komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie czterech cz³onków.
1. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni z wy³¹czeniem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych rady.
§ 22
1. Do podstawowych zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
a) kontrola dzia³alnoci wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych,
b) opiniowanie wykonania bud¿etu,
c) wystêpowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi,
d) realizowanie zadañ zleconych przez radê w zakresie
kontroli,
2. Komisja rewizyjna przedk³ada radzie roczny plan pracy.
3. Komisja rewizyjna podejmuje dzia³alnoæ kontroln¹ na
zlecenie rady. O terminie zamierzonej kontroli przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej zawiadamia wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê zgodnie z
planem, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
5. Komisja rewizyjna raz w roku sk³ada radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
§ 23
1. Kontrole komisji rewizyjnej przeprowadzane s¹ przez 3 
osobowy zespó³ powo³any przez przewodnicz¹cego
komisji.
2. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³ zawieraj¹cy:
a) sk³ad osobowy zespo³u kontrolnego,
b) oznaczenie jednostki kontrolowanej,
c) przedmiot i termin kontroli,
d) opis stanu faktycznego,
e) wykaz stwierdzonych nieprawid³owoci,
f) wyjanienia pracowników jednostki kontrolowanej,
g) wnioski pokontrolne, podpisy cz³onków zespo³u
kontroluj¹cego i kierownika jednostki kontrolowanej.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³aszania do protoko³u uwag co do treci protoko³u oraz przebiegu kontroli.
4. Protokó³ z kontroli przechowuje siê w aktach Urzêdu,
jego odpis otrzymuje wójt, przewodnicz¹cy rady i kontrolowana jednostka.
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§ 24
Komisja rewizyjna najpóniej na drugim posiedzeniu
po przeprowadzeniu kontroli zapoznaje siê ze sprawozdaniem przewodnicz¹cego zespo³u kontroluj¹cego z przeprowadzonej kontroli. Ujawnione nieprawid³owoci stanowi¹ podstawê do:
a) sygnalizacji wójtowi problemów i zjawisk wynikaj¹cych z kontroli,
b) wyst¹pienia do wójta o wszczêcie postêpowania
dyscyplinarnego w stosunku do pracownika urzêdu
lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
c) opracowania wniosków pokontrolnych dla rady
gminy.
Rozdzia³ 5
Wójt
§ 25
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji rady lub wyboru go przez radê i up³ywa z
dniem up³ywu kadencji rady.
3. Wójt okrela liczbê swoich zastêpców i powo³uje ich
oraz odwo³uje.
§ 26
1. Uchwa³a rady w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania
wójta.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny innej
ni¿ nieudzielenie absolutorium na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu rady.
§ 27
Po up³ywie kadencji wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
wybranego wójta.
§ 28
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady 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.
§ 29
1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Wójt mo¿e upowa¿niæ pracowników urzêdu do wydawania w imieniu wójta decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2.
§ 30
Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw

gminy w swoim imieniu zastêpcy wójta lub sekretarzowi
gminy.
§ 31
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
2. Kierownikiem urzêdu jest wójt.
3. Kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika
s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 32
1. Owiadczenia woli, w imieniu gminy, w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta
samodzielnie albo z inn¹ upowa¿niona przez wójta
osob¹.
2. Czynnoæ prawna, mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych, jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnowania
czynnoci, o których mowa w ust. 3, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika,
wykonuje czynnoci, zawiadamiaj¹c równoczenie o
odmowie kontrasygnaty radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
wójta.
Rozdzia³ 6
Gospodarka finansowa
§ 33
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et uchwalony jest na rok kalendarzowy.
3. Procedurê uchwalania bud¿etu okrela rada gminy.
4. Uchwa³y rady gminy, dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu gminy.
5. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada wójt.
6. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
Rozdzia³ 7
Postanowienia koñcowe
§ 34
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
§ 35
Uchwalenie statutu i zmian do statutu nastêpuje w g³osowaniu jawnym, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba
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