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2408

w tym:
 rezerwa ogólna
110.000 z³
 rezerwa celowa z przeznaczeniem dla rad so³eckich
okrelonych w za³¹czniku nr 9*
210.734 z³

UCHWA£A Nr VII/12/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 22 marca 2003 r.

§7

w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.

Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
16.643.967 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów w/g wa¿niejszych róde³ i dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej okrela za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y*.

1. Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Zak³adu
Us³ug Komunalnych
Przychody ogó³em:
490.400 z³
w tym:
 dotacje z bud¿etu gminy
84.500 z³
Wydatki ogó³em:
488.880 z³
Stan rodków na koniec roku
1.520 z³
2. Ustala siê zakres dotacji przedmiotowej dla GZUK
w wysokoci 84.500 z³ z przeznaczeniem na:
 dozorowanie obiektów komunalnych
7.700 z³
 pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkó³ 71.800 z³
 dofinansowanie kosztów obs³ugi oczyszczalni cieków
5.000 z³

§2

§8

Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
21.906.870 z³
z tego:
 wydatki bie¿¹ce:
14.149.870 z³
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 7.811.870 z³
 wydatki maj¹tkowe:
7.757.000 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów z wyodrêbnieniem wydatków
bie¿¹cych, w tym wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ oraz zadañ inwestycyjnych okrela za³¹cznik nr 2
i 6 do niniejszej uchwa³y*.

Ustala siê dotacjê na realizacjê zadañ w³asnych gminy
w kwocie 515.000 z³, oraz podmioty, które bêd¹ realizowa³y te zadania:
 dotacje dla instytucji kultury
137.000 z³
 dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych 350.000 z³
 dotacje na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 28.000 z³

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó. zm.) oraz na podstawie
art. 109, 116, 117, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r.
poz. 148) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3*.
§4
Okrela siê dotacje celowe i wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminie na kwotê 1.704.935 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§5
Okrela siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ
wspólnych zrealizowanych w drodze porozumieñ, miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie
4.485 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.

§9
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwi¹zywanie problemów alkoholowych w kwocie
100.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2 do uchwa³y*.
§ 10
Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych wieloletnich do
realizacji w latach 2003÷2004 stanowi¹cy za³¹cznik nr 6
do niniejszej uchwa³y*.
§ 11
Okrela siê przychody i wydatki rodków specjalnych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y*.
§ 12
Okrela siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y*.

§6
Ustal siê rezerwy bud¿etowe w wysokoci

320.734 z³

* Za³¹czników nr 1-8 nie publikuje siê.
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§ 13
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y*.
§ 14
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) przekazywania uprawnieñ Kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków miêdzy paragrafami w ramach
dzia³u,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
4) zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych do
kwoty 300.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku deficytu bud¿etowego.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
30.000 z³
6) subwencja ogólna
5.396.104 z³
w tym:
 czêæ podstawowa
1.022.236 z³
 czêæ owiatowa
4.056.506 z³
 czêæ rekompensuj¹ca
317.362 z³
Dochody wed³ug wa¿niejszych róde³ i dzia³ów stanowi za³¹cznik Nr 1.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 r.
w wysokoci:
18.668.921 z³
Wydatki wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi za³¹cznik Nr 2*.
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 przeznacza siê miêdzy innymi na:
1) realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
wed³ug planu na 2003 r. stanowi za³¹cznik Nr 3*,
2) realizacjê zadañ inwestycyjnych stanowi za³¹cznik
Nr 4*.

§ 16

§2

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

Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów stanowi za³¹cznik Nr 5*.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2409
UCHWA£A Nr VI/26/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d, art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806), oraz art. 2 ust. 2, art. 109, art. 110, art. 112
ust. 2, art. 113, art. 114, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2
i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê prognozowane dochody bud¿etu gminy na
2003 r.
w wysokoci:
13.828.827 z³
w tym:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
1.664.590 z³
2) dotacje celowe na realizacjê zadañ w³asnych
274.060 z³
3) dotacje celowe na realizacjê zadañ realizowanych
na podstawie porozumieñ
3.000 z³
4) dotacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych
na finansowanie lub dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
1.200.000 z³

* Za³¹cznika nr 10 nie publikuje siê.

§3
Dochody i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wynosz¹: 100.000 z³.
§4
ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
4.840.094 z³ stanowiæ bêd¹:
 przychody z emisji obligacji, zaci¹gniêtych po¿yczek,
kredytów i innych rozliczeñ krajowych
5.978.094 z³
Równowa¿enie bud¿etu na 2003 r. przedstawia za³¹cznik Nr 6*.
§5
Ustala siê dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych
gminy zleconym podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych w wysokoci: 75.000 z³.
§6
Ustala siê dotacje podmiotowe wed³ug za³¹cznika
Nr 7*.
§7
Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
Ustala siê wydatki jednostek pomocniczych gminy wed³ug za³¹cznika Nr 8*.
§8
Prognozê d³ugu na lata 2003  2011 stanowi za³¹cznik
Nr 9*.
§9
Plan przychodów i wydatków rodków specjalnych
stanowi za³¹cznik Nr 10*.

* Za³¹czników nr 1-10 nie publikuje siê.
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Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
2) lokowanie wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê
bud¿etu gminy.

alkoholu wprowadza siê zasady usytuowania na terenie
Gminy miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych jak ni¿ej:
1) nie mog¹ siê znajdowaæ w najbli¿ej okolicy obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych i cmentarzy,
2) miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych musz¹
byæ zlokalizowane w obiektach o trwa³ej zabudowie
i sta³ych fundamentach o powierzchni sprzeda¿y nie
mniejszej ni¿ 30 m2 (nie dotyczy piwa),
3) podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych o
zawartoci alkoholu powy¿ej 4,5% z wy³¹czeniem
piwa w wietlicach wiejskich mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie w postaci drinków (nie czystego alkoholu) w godzinach prowadzonej dzia³alnoci,
4) sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê w godzinach otwarcia sklepów i placówek gastronomicznych.

§ 13

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w Czarnem.

Wprowadza siê sta³y zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy, nie bêd¹cych w³asnoci¹ prywatn¹.

§ 10
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik Nr 11*.
§ 11
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu
Gminy do kwoty 2.307.230 z³.
§ 12

§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2410
UCHWA£A Nr VI/29/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art. 40 ust. 1, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12
ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372
i Nr 128, poz. 1401) Rada Miejska w Czarnem, uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia:
1) poza miejscem sprzeda¿y w iloci 60,
2) w miejscu sprzeda¿y w iloci 10.
§2
Kieruj¹c siê koniecznoci¹ ograniczenia dostêpnoci
* Za³¹cznika nr 11 nie publikuje siê.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w Czarnem
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/162/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 84,poz.
1068)
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2411
UCHWA£A Nr VI/42/2003
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 127, Nr 214
poz. 1806 oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) Rady Gminy w Siecznej
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu gmi-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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ny za rok 2002* i zapoznaniu siê z ocen¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 9 kwietnia 2003 r. oraz uchwa³¹ Nr
75/V/2003 sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 18 kwietnia 2003 r. opiniuj¹c¹ pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osiecznej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2002
uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Wójtowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2002.
§2
Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Ocena wykonania bud¿etu gminy za rok 2002.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
§3
Uchwa³ê bez za³¹czników, og³asza siê przez wywieszenie jej treci na tablicach og³oszeñ we wsiach so³eckich
i w Urzêdzie Gminy Osieczna.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

Za³¹cznik Nr 1
W Statucie So³ectwa D³ugie zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,,
3) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.
Za³¹cznik Nr 2

2412
UCHWA£A Nr VI/46/2003
Rady Gminy Osieczna
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statutach so³ectw
Gminy Osieczna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 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. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. og³aszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.) Rada Gminy Osieczna uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê zmiany w statucie so³ectw Gminy
Osieczna: D³ugie, Du¿e Krówno, Klaniny, Osieczna, Osówek, Szlachta, Zdrójno, Zimne Zdroje stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y od nr 1 do nr 8.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Poz. 2411, 2412

W Statucie So³ectwa Du¿e Krówno zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
4) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.

 6355 
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Za³¹cznik Nr 3

W Statucie So³ectwa Klaniny zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
5) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy,
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.
Za³¹cznik Nr 4
W Statucie So³ectwa Osieczna zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
3) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 5

W Statucie So³ectwa Osówek zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
3) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.
Za³¹cznik Nr 6
W Statucie So³ectwa Szlachta zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
3) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2412, 2413, 2414
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Za³¹cznik Nr 7

W Statucie So³ectwa Zdrójno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
3) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy.
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.
Za³¹cznik Nr 8
W Statucie So³ectwa Zimne Zdroje zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W rozdziale III:
1) § 14 ust. 4  skrela siê,
2) w § 14 ust. 5  wyrazy i posiedzeniach Zarz¹du
Gminy skrela siê,
3) w § 16 ust. 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2. W rozdziale IV:
1) w § 19 pkt 4  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
2) w § 20 ust. 3  wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje
siê Wójta Gminy,
3) w § 22  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt
Gminy.
3. W rozdziale V:
1) w § 31 ust. 2:
zdanie pierwsze  wyrazy Zarz¹dem Gminy zastêpuje siê Wójtem Gminy, zdanie drugie  wyrazy
Zarz¹d Gminy zastêpuje siê Wójt Gminy.
4. W rozdziale VI:
1) w § 32 ust. 4  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
2) w § 32 ust. 7  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
3) w § 32 ust. 8  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy,
4) w § 32 ust. 9  wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
Wójt Gminy.

2413
UCHWA£A Nr VI/48/2003
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXIII/159/2002 z dnia
27 marca 2002 r. w sprawie przyjêcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osieczna na
lata 2002-2006.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm.: w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), w zwi¹zku z art. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733 z pón. zm.), Rada Gminy w Osiecznej po uzyskaniu opinii Komisji ds. bud¿etu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, lenictwa i ochrony rodowiska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ rozdzia³u III za³¹cznika do Uchwa³y
Nr XXIII/159/2002 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 27 marca 2002 r. w nastêpuj¹cy sposób:
1. Po s³owach Rok 2003 dodaje siê:
Ma³e Krówno  mieszkanie w budynku poszkolnym
zwrot za wymienione na koszt Najemcy 3 okna
(czêæ).
2. W zwi¹zku z zapisami ust. 1):
a) zmniejsza siê dochody o kwotê 1.030 z³otych
w dziale 700 rozdziale 70005 § 075;
b) zmniejsza siê wydatki o kwotê 1.030 z³otych
w dziale 700 rozdzia³ 70095 § 421 (zakup wêgla).
3. Po s³owach Rok 2004 dodaje siê:
Ma³e Krówno  mieszkanie w budynku poszkolnym
zwrot za wymienione na koszt Najemcy okna
(1.050 z³).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

2414
UCHWA£A Nr VII/73/2003
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ki nr 20/34 karta
mapy 1 obrêb Karwia w miecie W³adys³awowie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112),
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Poz. 2414

art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Miejska we W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ki nr 20/34 karta mapy 1 obrêb
Karwia w miecie W³adys³awowie obejmuj¹cy teren o
powierzchni 0,73 ha w granicach jak na rysunku planu
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pokrywaj¹cymi siê z granicami planu. Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczono na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i w
poni¿szych ustaleniach w sposób nastêpuj¹cy:
 pierwszy cz³on  oznaczenie cyfrowe  okrela numer terenu,
 drugi cz³on  oznaczenie literowe  okrela g³ówn¹
funkcjê terenu:
MP  funkcja mieszkaniowo  pensjonatowa.
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawiera poni¿sza karta
terenu nr 01.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych
w karcie terenu:
 intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalna
powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowê,
 wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy
wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku
lub wg ustaleñ szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych),
 teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy
zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê
terenu;
do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
? powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci
nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
? powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
 ustalenie zakazu wtórnych podzia³ów dzia³ek nie
dotyczy mo¿liwoci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych,
 stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
 stan istniej¹cy  stan na rok 2002.
2. Karta terenu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru dzia³ki nr 20/34 karta mapy 1,
obrêb Karwia w miecie W³adys³awowie
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,73 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: funkcja mieszkaniowo 
pensjonatowa (MP)
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2.wysokoæ zabudowy  2,5 kondygnacje, nie wy¿ej ni¿ 8 m do okapu,
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  20% powierzchni dzia³ki,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
50% powierzchni dzia³ki,
4.5.inne warunki  k¹t nachylenia dachu 35o-45o (obustronnie symetryczny),
 maksymalny poziom zag³êbienia posadzki piwnicy 1,20 m poni¿ej poziomu terenu,
 obowi¹zuje wysoki standard architektury i wykoñczenia  architektura powinna nawi¹zywaæ
do cech regionu,
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ki
5. PARKINGI  dla funkcji pensjonatowej min. 1 miejsce
postojowe na 1 pokój gocinny.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy dojazdowej wzd³u¿ wschodniej granicy planu, oraz mo¿liwoæ dojazdu od ul.
Wojska Polskiego poprzez dzia³kê 20/36,
6.2.woda  z wodoci¹gu na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci energetycznej
na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  poprzez gaz bezprzewodowy (propan, butan) docelowo gaz ziemny,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  poprzez uk³ad kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni cieków w Jastrzêbiej Górze,
6.7.wody opadowe  z dachów powierzchniowo do
gruntu, z ulic wewnêtrznych i parkingów po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do
gruntu,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: teren nie jest objêty ochron¹ konserwatorsk¹.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.wymagane wprowadzenie zadrzewienia, w tym
zalecane wzd³u¿ granic dzia³ki
9. STAWKA PROCENTOWA: 30%.
10. INNE ZAPISY:
10.1.obszar planu znajduje siê w granicach otuliny
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz
w granicach nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionych Rozporz¹dzeniem
Nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27,
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poz. 139) zmiana: Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 03.09.1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1998 r. Nr 59, poz. 294),
10.2.obszar objêty planem zlokalizowany jest w obszarze pasa nadbrze¿nego; wszystkie zmiany sposobu
u¿ytkowania oraz zagospodarowania terenu nale¿y
uzgadniaæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni,
10.3.obowi¹zuje zakaz stosowania agresywnych form
reklamy,
10.4.maksymalny poziom zag³êbienia posadzki piwnicy
1,20 m poni¿ej poziomu terenu,
10.5.na etapie projektów budowlanych wymagane sporz¹dzenie oceny warunków geologiczno-in¿ynierskich i hydrogeologicznych.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ki
nr 20/34 karta mapy 1 obrêb Karwia w miecie W³adys³awowie.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karwia Zachód zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXI/168/96 Rady Miejskiej we W³adys³awowie z dnia 18 czerwca 1996 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Gdañskiego Nr 49 z 1996 r. poz. 132) we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
S. Klein

wo miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i art. 18
ustawy z dnia 26 padziernika o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1231 z pón. zm.) Rada Gminy w Liniewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Miejsce sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mo¿e
byæ usytuowane w bezporednim s¹siedztwie obiektów chronionych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce obiekty chronione:
przedszkola, szko³y podstawowe, ponadpodstawowe,
obiekty opiekuñczo-wychowawcze, kocio³y, kaplice,
cmentarze.
3. Pod pojêciem bezporednie s¹siedztwo, o którym
mowa w ust. 1 nale¿y rozumieæ posiadanie przez nieruchomoæ, na której znajduje siê obiekt chroniony
i nieruchomoæ, na której ma byæ usytuowania miejsce sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych,
wspólnej granicy.
§2
1. Sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4/5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
prowadzi siê w punktach sprzeda¿y, którymi s¹:
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska  w samoobs³ugowych placówkach handlowych,
c) pozosta³e placówki samoobs³ugowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi
bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych mo¿e byæ
prowadzona wy³¹cznie wewn¹trz punktu sprzeda¿y, bez
sprzeda¿y z okienek wmontowanych w zewnêtrzne
okna, drzwi, ciany punktów sprzeda¿y (z wy³¹czeniem
punktów sprzeda¿y nocnej).
§3
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu prowadzi siê w:
a) restauracjach, zajazdach, gospodach,
b) barach gastronomicznych,
c) kawiarniach,
d) pijalnia piwa (napoje o zawartoci alkoholu do 4,5%
oraz piwo).
2. Punkty sprzeda¿y, o których mowa w ust. 1 musz¹ posiadaæ wyodrêbnione wewn¹trz lokali toalety dla konsumentów.
§4
Podmioty gospodarcze, które do daty podjêcia niniejszej uchwa³y uzyska³y zezwolenia zachowuj¹ je nadal
w granicach obowi¹zuj¹cych kryteriów.

2415

§5

UCHWA£A Nr VIII/52/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Linie-

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjêty.
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§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2416
UCHWA£A Nr XII/89/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 4 sierpnia 2003 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, udzielania innych ulg w sp³acie tych nale¿noci oraz okrelenia
organów uprawnionych do umarzania.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)
oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady i tryb umarzania wierzytelnoci
Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz udzielania
ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w szczególnoci odraczaniu terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na
raty.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d, najmu i dzier¿awy nieruchomoci, a tak¿e innych niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych,
2) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne,
osoby prawne a tak¿e jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.
§3
l. Wierzytelnoci Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa
mog¹ byæ odpowiednio  umarzane w ca³oci lub w
czêci, rozk³adane na raty a tak¿e odraczane terminy
ich p³atnoci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczenia
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców, ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
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4) kwota zaleg³oci nie przekracza szeciokrotnej wartoci kosztów przesy³ki poleconej wraz z potwierdzeniem odbioru,
5) przemawiaj¹ za tym uzasadnione wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze.
2. Umorzenie, w przypadkach okrelonych w ust. I pkt 1,3
i 6 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w ust. l pkt 1, 2, 4 i 5 równie¿ z urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
uzasadniaj¹ce okolicznoci maj¹ zastosowanie
do wszystkich d³u¿ników.
4. Przez wartoæ wierzytelnoci rozumie siê nale¿noæ
g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§4
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi Wójt oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych Gminy na wniosek d³u¿nika, mog¹
odroczyæ termin sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci,
albo roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na
raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika
oraz uzasadniony interes Gminy.
2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie p³atnoci na
raty mo¿e byæ udzielone na okres nie d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Od nale¿noci w stosunku, do których zastosowano
ulgi w formie okrelonej w § 3 nie nalicza siê odsetek
za zw³okê za okres od daty udzielenia tej ulgi do up³ywu ustalonych terminów zap³aty.
4. Je¿eli jednak w ustalonych terminach d³u¿nik nie dokona zap³aty, nale¿noæ staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w pkt 3.
§5
1. Je¿eli wartoæ nale¿noci nie przekracza trzykrotnoci
najni¿szego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w ostatnim dniu roku poprzedzaj¹cego umorzenie, do umorzenia nale¿noci uprawniony jest Wójt.
2. Je¿eli wartoæ, nale¿noci przekracza kwotê wymienion¹ w pkt l, a nie przekracza szeciokrotnoci najni¿szego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w ostatnim dniu
roku poprzedzaj¹cego umorzenie, do umorzenia nale¿noci jest upowa¿niony Wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy do spraw bud¿etu.
3. Kwoty wierzytelnoci tego samego d³u¿nika wynikaj¹ce z ró¿nych tytu³ów nie ulegaj¹ kumulacji.
§6
Umorzenie nale¿noci oraz odroczenie terminu zap³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿enia p³atnoci
ca³oci lub czêci nale¿noci na raty nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do zaleg³oci cywilno-prawnych  na
podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze
stosownej umowy,
3) w odniesieniu do umarzania wierzytelnoci, zarówno o charakterze administracyjno-prawnym jak i wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-prawnych w sy-
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tuacji przewidzianej w § 3 pkt 2 i 5 w drodze jednostronnego owiadczenia woli.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2417
UCHWA£A Nr XII/99/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 4 sierpnia 2003 r.
o zmianie uchwa³y w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y najemcom lokali mieszkalnych i budynków komunalnych przez Gminê Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IX/81/99 Rady Gminy Wejherowo z dnia
2 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y najemcom lokali mieszkalnych i budynków komunalnych
przez Gminê Wejherowo wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Za³¹cznik nr 1 w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y
najemcom lokali mieszkalnych i budynków komunalnych przez Gminê Wejherowo otrzymuje brzmienie jako za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. W § 2 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Wejherowo do przeznaczania lokali mieszkalnych do sprzeda¿y w formie
zarz¹dzenia.
b) pkt 3 skrela siê.
3. W § 3 s³owo Zarz¹dowi zastêpuje siê s³owem Wójtowi.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/99/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 4 sierpnia 2003 r.
Zasady sprzeda¿y
lokali mieszkalnych i budynków komunalnych
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Wejherowo
§1
1. Przedmiotem sprzeda¿y na zasadach ni¿ej okrelonych
mo¿e byæ wy³¹cznie stanowi¹cy w³asnoæ Gminy Wejherowo samodzielny lokal mieszkalny, tj. wydzielona
trwa³ymi cianami w obrêbie budynku izba lub zespó³
izb przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, które wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi s³u¿¹ zaspokajaniu
potrzeb mieszkalnych.
2. Czêci¹ sk³adow¹ lokalu mieszkalnego s¹ pomieszczenia przynale¿ne do lokalu, w szczególnoci piwnica,
strych lub budynek gospodarczy, choæby nawet do
tego lokalu bezporednio nie przylega³y.
3. Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nastêpuje wraz ze sprzeda¿¹ lub z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêci gruntu oraz sprzeda¿y czêci budynku,
które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli lokali.
Wielkoæ udzia³u we wspó³w³asnoci ustala siê na podstawie stosunku powierzchni u¿ytkowej lokalu do powierzchni u¿ytkowej budynku, w obydwu wypadkach
powierzchniê tê liczy siê z powierzchni¹ pomieszczeñ
przynale¿nych.
4. Je¿eli w budynku zosta³ sprzedany chocia¿by jeden
lokal wraz z udzia³em we wspó³w³asnoci gruntu, sprzeda¿ pozosta³ych lokali nastêpuje w tej samej formie.
5. Je¿eli w budynku zosta³ sprzedany jeden lokal wraz
z udzia³em w uzytkowaniu wieczystym gruntu, sprzeda¿ pozosta³ych lokali nastêpuje w tej samej formie.
§2
Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego na niniejszych zasadach
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na rzecz najemcy.
§3
1. Wartoæ lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y oraz wartoæ gruntu ustala rzeczoznawca maj¹tkowy na zlecenie Urzêdu Gminy.
§4
1. Od wartoci lokalu mieszkalnego odlicza siê  na wniosek nabywcy  rynkow¹ wartoæ nak³adów poniesionych przez niego na remont kapitalny i modernizacjê
tego domu lub lokalu.
2. Wysokoæ odliczeñ okrela siê na podstawie zakresu
wykonanych robót, przyjmuj¹c ich rynkow¹ wartoæ
na dzieñ sporz¹dzenia operatu szacunkowego. Wartoæ
nak³adów uwzglêdnia rzeczoznawca maj¹tkowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce bonifikaty od wartoci lokalu
mieszkalnego ustalonej w sposób okrelony w § 3 ust. 1
uchwa³y:
a) przy sprzeda¿y najemcom przez Gminê wszystkich
lokali w danym budynku stosuje siê upust w wysokoci 50% wartoci,

 6361 

Poz. 2417, 2418

b) przy zap³acie ceny sprzeda¿y gotówk¹  po odliczeniu
bonifikaty  stosuje siê upust w wysokoci 30%.
§6
Na wniosek nabywców cena lokalu mieszkalnego mo¿e
byæ roz³o¿ona na raty na nastêpuj¹cych zasadach:
1) pierwsza wp³ata wynosi nie mniej ni¿ 5% nale¿noci, p³atna przed zawarciem aktu notarialnego,
2) pozosta³¹ nale¿noæ rozk³ada siê na równe raty roczne, p³atne przez okres do 10 lat,
3) roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny sprzeda¿y podlega oprocentowaniu w wysokoci 10%
w stosunku rocznym,
4) termin p³atnoci rat ustala siê do 31 marca ka¿dego
roku pocz¹wszy od roku nastêpnego od dnia zawarcia umowy sprzeda¿y,
5) roszczenia Gminy z tytu³u roz³o¿enia p³atnoci ceny
sprzeda¿y na raty coroczne podlegaj¹ zabezpieczeniu na hipotece nieruchomoci.
§7
Przy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste czêci niewydzielonej gruntu,
nabywca zobowi¹zany jest wp³aciæ I op³atê z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoci 20% ceny gruntu
przed zawarciem umowy.

2418
UCHWA£A Nr X/94/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Dêbina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r.,Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), art. 8 ust. 1, 2, i 3 art. 10, 26, 28, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Realizuj¹c uchwa³ê Rady Gminy Nr VIII/48/2001 z dnia
14 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowoci Dêbina, uchwala siê
zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Dêbina dla czêci terenu
oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem
43 UT i stanowi¹cego dzia³kê nr 80/16.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar, który zosta³
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okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest zmiana funkcji
terenu okrelonego w dotychczasowym planie na cele
zorganizowanej czasowej formy wypoczynku letniego
(obozy); na funkcjê rekreacyjn¹ (w tym letniskow¹),
mieszkaln¹ i pensjonatowo-us³ugow¹  po zmianie planu.
4. Zmiana planu dotyczy terenu okrelonego w uchwale
Rady Gminy dot. przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozdzia³ 2
Ustalenia
warunków zabudowy i kszta³towania architektury
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹cy w po³udniowej czêci
terenu rów melioracyjny (w ramach poszczególnych
wydzielonych dzia³ek budowlanych UT, MN).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
a) przyjmuje siê funkcjê rekreacyjn¹ (w tym letniskow¹), mieszkaln¹ i pensjonatowo-us³ugow¹. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e
przekraczaæ granic terenu do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny,
b) utrzymuje siê ch³onnoæ terenu okrelon¹ w dotychczasowym planie  maksymalna pojemnoæ terenu
120 osób,
c) w zagospodarowaniu terenu nale¿y w maksymalnym
stopniu uwzglêdniæ zieleñ towarzysz¹c¹ (wysok¹ i nisk¹) w postaci zadrzewieñ oraz ¿ywop³otów. Przyjmuje siê jako wymagany standard zagospodarowania terenu zachowanie dla wyznaczonych dzia³ek, minimalnego wskanika powierzchni biologicznie czynnej wynosz¹cego 65%,
d) wzd³u¿ granicy wschodniej wymagane urz¹dzenie
pasa zieleni izolacyjnej przeciwwiatrowej  os³aniaj¹cej teren od strony otwartych ³¹k i pastwisk. Pas
ten nale¿y zagospodarowaæ w ramach wyznaczonych dzia³ek nr 11, 18 i 19,
e) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
nieprzekraczalnych linii zabudowy okrelonych na
rysunku planu,
f) dopuszcza siê realizacjê zabudowy w ramach terenu oznaczonego symbolem UT, MP i z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy (NLZ) 8 m od projektowanej w obowi¹zuj¹cym planie drogi 06 KL, 6 m
od wyznaczonej w planie drogi dojazdowej KD, 12 m
od granicy lasu oraz normatywnych odleg³oci od
granic dzia³ek s¹siednich,
g) dojazd do terenu objêtego zmian¹ planu z drogi oznaczonej w obowi¹zuj¹cym planie symbolem 06 KL
(poprzez drogê gminn¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nr 80/15
z w³¹czeniem do projektowanej drogi dojazdowej KD),
h) dojazd do poszczególnych dzia³ek z drogi dojazdowej KD (z wy³¹czeniem dzia³ek 3, 4 i 19 do których
dojazd odbywaæ siê bêdzie z drogi gminnej stanowi¹cej dzia³kê nr 80/15). Parkowanie na terenie w³asnych dzia³ek.
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania architektury:
a) zabudowa parterowa z poddaszem u¿ytkowym lub
nieu¿ytkowym, z dachem dwu- lub wielospadowym
o nachyleniu symetrycznym wzglêdem siebie i nachyleniu po³aci oko³o 300. Ca³kowita wysokoæ budynku nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m (liczona od projektowanego poziomu terenu do kalenicy). Pokrycie
dachu dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym (zalecane pokrycie dachówk¹ bitumiczn¹),

LP

SYMBOL
USTALEÑ

1

UT, MP

2

1 ZI

3

2 ZI

4
5

KD
NOp

Poz. 2418

b) z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, nie zaleca siê podpiwniczania budynków,
c) zabudowa powinna siê wpisywaæ kolorystyk¹ w sposób niekontrastuj¹cy z otoczeniem. Przyjêta kolorystyka pokrycia dla ca³ego osiedla jednorodna w kolorze zbli¿onym do koloru dachówki ceramicznej.
Kolorystyka cian budynków w kolorach jasnych
pastelowych (z wykluczeniem kolorów jaskrawych
oraz bia³ego).
4. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
wyró¿nionych jednostek urbanistycznych:

TREÆ USTALEÑ
Powierzchnia terenu 1,65 ha.
Teren projektowanej funkcji rekreacyjnej (w tym letniskowej), mieszkalnej
i pensjonatowo-us³ugowej.
Liczba dzia³ek w ramach podzia³u wewnêtrznego – 19.
Pó³nocn¹ i wschodni¹ granicê terenu nale¿y zagospodarowaæ jako pas zieleni
izolacyjnej przeciwwiatrowej (niskiej i wysokiej) – w ramach 1 ZI i 2 ZI.
Przy pó³nocnej granicy dzia³ki oznaczonej numerem porz¹dkowym 19
zrealizowaæ lokaln¹ przepompowniê cieków.
Powierzchnia terenu 0,20 ha.
Teren projektowanej zieleni izolacyjnej redniej i wysokiej (o szerokoci 12m).
Zalecane nasadzenia drzew liciastych i iglastych dostosowanych gatunkowo do
siedliska.
Pas projektowanej zieleni przebiega poprzez dzia³ki 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(utrzymanie i pielêgnowanie zieleni nale¿y do w³acicieli dzia³ek).
Zachowanie istniej¹cego rowu oraz istniej¹cych w rejonie rowu drzew
i zakrzaczeñ.
Nale¿y zachowaæ dro¿noæ i przebieg rowu w granicach dzia³ki nr 85/16.
Powierzchnia terenu 0,10 ha.
Teren projektowanej zieleni izolacyjnej redniej i wysokiej (o szerokoci 8m).
Zalecane nasadzenia drzew liciastych i iglastych dostosowanych gatunkowo do
siedliska.
Pas projektowanej zieleni przebiega poprzez dzia³ki 11, 18, 19 (utrzymanie
i pielêgnowanie zieleni nale¿y do w³acicieli tych dzia³ek).
Powierzchnia terenu 0,21 ha. Teren projektowanej drogi dojazdowej.
Teren projektowanej lokalnej przepompowni cieków (w granicach dzia³ki 19).

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z grupowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych Dêbina  Rowy rozbudowanych o sieæ wodoci¹gow¹ na trasie Podd¹bie -Dêbina  Objazda 
Wytowno oraz ujêcia wody w Objedzie i Wytownie.
W warunkach specjalnych zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody w Machowinku.
2. Odprowadzenie cieków bytowych planowan¹ do
wykonania sieci¹ kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej oznaczonej symbolem KD na lokaln¹ przepompowniê cieków po³o¿on¹ w obszarze dzia³ki nr 19.
Z przepompowni cieków kolektorem t³ocznym cieki
odprowadziæ do grupowych urz¹dzeñ kanalizacyjnych
Podd¹bie  Dêbina  Rowy, którymi sp³yn¹ na oczyszczalniê cieków w Rowach.

3. Zakaz stosowania zbiorników bezodp³ywowych do
gromadzenia cieków bytowych.
4. Odprowadzenie wód opadowych na w³asny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego sp³ywu wód
opadowych. W przypadku jego zak³ócenia, wykonaæ
zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich
dzia³ek. Mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych dla uzupe³nienia bilansu wodnego w obszarze
poszczególnych nieruchomoci.
5. Odpady komunalne zbieraæ w szczelnych pojemnikach
z zaleceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko
odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne;
6. Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych,
z preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy,
drewno itp. lub niekonwencjonalnych róde³ energii
(z wy³¹czeniem energii wiatru).
7. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) redniego cinienia;
8. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Zaklad Energe-
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9.

10.

11.

12.

13.

tyczny S.A. Rejon Dystrybucji w S³upsku. Zasilanie
lini¹ napowietrzn¹ lub kablow¹ z pod³¹czeniem alternatywnie do przebiegaj¹cej przez dzia³kê 80/12 istniej¹cej linii napowietrznej 15kV nr 191 albo do stacji
transformatorowej w ramach wydzielonego w obowi¹zuj¹cym planie terenu 50 EE. W ramach zagospodarowania terenu objêtego zmian¹ planu uwzglêdniæ
potrzebê realizacji s³upowej stacji transformatorowej.
Owietlenie zewnêtrzne kablowe z zastosowaniem latarni parkowych (w tym wzd³u¿ planowanych dróg
dojazdowych KD).
Pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznych okrelonymi przez Rejon Telekomunikacyjny Telekomunikacji Polskiej S.A. S³upsk,
Powi¹zanie komunikacyjne terenu objêtego zmian¹
planu z uk³adem zewnêtrznym  z drogi publicznej
oznaczonej w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 06 KL
(poprzez drogê gminn¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nr 80/15).
Obs³uga komunikacyjna planowanego zespo³u zabudowy, w oparciu o projektowane drogi dojazdowe KD
oraz z drogi gminnej stanowi¹cej dzia³kê 80/15.
Parkowanie w granicach poszczególnych dzia³ek (w
dostosowaniu do programu potencjalnej funkcji us³ugowej).
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony gruntów
rolnych i lenych
§5

1. Zmiana planu obejmuje grunty o ³¹cznej powierzchni
2,1586 ha w tym:
 ter. zurb. niezabudowany/PsIIIo powierzchni 0,2610
ha,
 rowy/PsIV o powierzchni 0,0520 ha,
 ter. zurb. niezabudowany/PsIV o powierzchni 1,8456 ha.
2. W stosunku do w/w gruntów uzyskano wczeniej zezwolenie na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze i nielene w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka
(zgoda Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej
nr GZ.tr.0602/Z-77661/94 z 31 maja 1994 r.).
Rozdzia³ 6
Inne ustalenia
§6
1. Dopuszczalny poziom ha³asu dla terenów UT, MP nie
powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem.
2. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt
ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
3. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
4. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie projektu
budowlanego wymagane jest sporz¹dzenie szczegó³owych badañ geotechnicznych.
5. Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
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Rozdzia³ 7
Przepisy koñcowe
§7

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§8
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na Za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y) trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Dêbina  zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr I/4/98 Rady Gminy Ustka z dnia
6 kwietnia 1998 r. oraz Nr II/22/98 z dnia 8 czerwca 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego nr 17, poz. 70 z dnia 10 sierpnia
1998 r.).
§9
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów o wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

2419
UCHWA£A Nr VIII/55/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kwidzyn.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie gminy Kwidzyn w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
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§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/132/97 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kwidzyn.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kwidzyn oraz we wszystkich so³ectwach w
gminie Kwidzyn.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/55/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2003 r.
SZCZEGÓ£OWE ZASADY
UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY KWIDZYN
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroæ w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Kwidzyn
z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Grudzi¹dzkiej 30,
2) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
Kwidzyn,
3) ustawie u.c.p.  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón.
zm.),
4) ustawie o odpadach  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628),
5) odpadach komunalnych drobnych  nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy
o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
i masê mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ
zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
6) odpadach rolinnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania
publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia rolinnego z targowisk i cmentarzy,
7) przedsiêbiorstwie wywozowym  nale¿y przez to

rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo
upowa¿nione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p.,
do wiadczenia us³ug w zakresie zbiórki i transportu
odpadów komunalnych lub opró¿niania i transportu
nieczystoci ciek³ych.
2. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt 4-7, s¹
zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1
pkt 3, 4 i 7.
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§2
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani do utrzymania na jej terenie czystoci, porz¹dku oraz nale¿ytego
stanu sanitarno-higienicznego.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 powinien byæ realizowany poprzez:
1) usuwanie zanieczyszczeñ z terenu nieruchomoci
(podwórza, przejcia, bramy, zieleñce, itp.) oraz z
chodników po³o¿onych przy nieruchomoci,
2) usuwanie zanieczyszczeñ (zamiatanie, zbieranie,
zmywanie) z czêci przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku w budynkach wielolokalowych, w tym z korytarzy, klatek schodowych, piwnic, strychów, itp.,
3) selektywn¹ zbiórkê odpadów
4) pielêgnowanie zieleñców i kwietników, w tym koszenie i grabienie trawników oraz odchwaszczanie,
5) utrzymanie we w³aciwym stanie technicznym i estetycznym elewacji obiektów budowlanych i ogrodzeñ nieruchomoci.
§3
W³aciciele nieruchomoci na terenie gminy s¹ zobowi¹zani prowadziæ selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych w zakresie:
1) odpadów szklanych,
2) odpadów plastikowych,
3) papieru i makulatury,
4) pozosta³ych odpadów mieszanych.
§4
1. W³aciciele nieruchomoci lub inne podmioty wskazane ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego
uprz¹tniêcia niegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ z terenu chodnika bezporednio przyleg³ego do
nieruchomoci.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e innych
czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
3. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze niegu, lodu, b³ota lub innych zanieczyszczeñ powinien byæ realizowany przez:
1) odgarniêcie zanieczyszczeñ z chodnika i ich u³o¿enie w pryzmy tam, gdzie jest to mo¿liwe, w sposób
nie powoduj¹cy zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów lub gromadzenie ich w pojemnikach do tego
przeznaczonych, je¿eli takie s¹ ustawione,
2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ chodnika, przy czym piasek lub
inne materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przyczyn
jego zastosowania.
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4. Zakazuje siê zgarniania niegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
§5
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi mo¿e siê odbywaæ na terenie nieruchomoci posiadacza pojazdu jedynie w miejscu utwardzonym w sposób zapobiegaj¹cy przedostaniu siê nieczystoci powstaj¹cych podczas mycia i naprawy do sieci kanalizacji sanitarnej
b¹d deszczowej, do zbiorników i cieków wodnych oraz
do ziemi.
2. Zakazuje siê mycia pojazdów samochodowych na parkingach ogólnodostêpnych oraz przy wszelkich zbiornikach wodnych, rzekach, kana³ach i rowach.
§6
W³aciciel nieruchomoci, na której usytuowana jest
piaskownica do zabawy dla dzieci jest obowi¹zany do
wymiany piasku przynajmniej raz w roku, w terminie wiosennym do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku.
Rozdzia³ 3
Rodzaj urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomoci oraz na drogach
publicznych, a tak¿e wymagania dotycz¹ce
ich rozmieszczania oraz utrzymywania
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym
§7
1. Odpady komunalne sta³e, powstaj¹ce na terenie nieruchomoci, powinny byæ gromadzone w znormalizowanych i przystosowanych do wywozu specjalistycznymi pojazdami  mieciarkami pojemnikach o pojemnoci 110 litrów, 1100 litrów, b¹d kontenerach KP-7,
odpowiednio do iloci osób przebywaj¹cych w danej
nieruchomoci, z zamykanymi otworami wrzutowymi,
z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Odpady segregowane przeznaczone do recyklingu(szk³o, papier, plastik) winny byæ zbierane w pojemnikach o pojemnoci 110l. lub 1100 l.
3. Dopuszcza siê zbieranie odpadów segregowanych w
workach polietylenowych, które po zape³nieniu winny
byæ dowiezione przez w³aciciela nieruchomoci do
którego z zestawów pojemników do segregacji odpadów o pojemnoci 1100l., ustawionych przez gminê w poszczególnych miejscowociach.
§8
1. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoci odpady powinny byæ zbierane do pojemników, metalowych lub plastikowych, b¹d do worków polietylenowych, oznakowanych kolorystycznie w zale¿noci od rodzaju odpadów:
1) szk³o  w kolorze zielonym,
2) papier, makulatura  w kolorze niebieskim,
3) odpady plastikowe w kolorze ¿ó³tym,
4) pozosta³e odpady komunalne drobne, zmieszane
odpady rolinne kuchenne i ogrodowe  w pojemnikach w kolorze czarnym.
2. Dla pojemników metalowych ocynkowanych dopuszcza siê malowanie tylko pokryw w okrelonych kolorach.
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3. Z obowi¹zku zbierania odpadów rolinnych w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zwolnieni s¹
w³aciciele nieruchomoci dokonuj¹cy kompostowania we w³asnym zakresie, w sposób niepowoduj¹cy
uci¹¿liwoci lub zagro¿eñ dla mieszkañców s¹siednich
nieruchomoci.
§9
Pojemniki nale¿y ustawiaæ w granicach nieruchomoci w miejscu posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê, ³atwo dostêpnym dla ich u¿ytkowników i dla
pracowników przedsiêbiorstwa wywozowego, w sposób
niepowoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla
mieszkañców nieruchomoci i osób trzecich.
§ 10
1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w pojemniki, o których
mowa w § 8 i 9, poprzez zakup, wydzier¿awienie od
przedsiêbiorstwa wywozowego lub gminy, b¹d
w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym lub innym uprawnionym
podmiotem,
2) pod³¹czenia nieruchomoci do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej, a w przypadku braku takiej mo¿liwoci
wyposa¿enie nieruchomoci w szczelny bezodp³ywowy zbiornik na odpady ciek³e,
3) zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym
na wywóz odpadów i przechowywania dowodów
usuniêcia odpadów przez okres 2 lat,
4) utrzymywania pojemników na odpady oraz zbiornika na cieki w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich bez przeszkód i niepowoduj¹cym zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników, w tym poddawania ich okresowej dezynfekcji w okresie od maja do
wrzenia nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu,
5) przygotowania i utrzymywania w czystoci i porz¹dku miejsca ustawienia pojemników na odpady,
6) zapewnienia pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêpu do pojemników na odpady sta³e
oraz do zbiornika na cieki w czasie ustalonym w
umowie o odbiór odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie pojemników i zbiornika bez nara¿enia na szkodê ludzi, budynków b¹d pojazdów.
2. Obowi¹zek wyposa¿enia w pojemniki na odpady obejmuje równie¿ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy oraz inne jednostki organizacyjne, a w szczególnoci zak³ady opieki zdrowotnej, szko³y i przedszkola, a tak¿e kierowników budów
realizowanych w gminie i wszystkich u¿ytkowników
nieruchomoci, do których tytu³ prawny ma gmina.
§ 11
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci
dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach
s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych.
Szczegó³owe zasady postêpowania z tymi odpadami
okrelaj¹ przepisy odrêbne.
§ 12
1. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹
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obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach
koszy na mieci w iloci wystarczaj¹cej dla utrzymania
nale¿ytego porz¹dku.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze
zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20
czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
98, poz. 602 z pón. zm.) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków, przy czym kosze
uliczne winny byæ ustawiane na chodnikach w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ co 200 m.
§ 13
1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
¿r¹cych i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoci gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych, w tym odpadów rolinnych.
3. Obowi¹zki okrelone w ust. 1  2 stosuje siê odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach u¿ytku publicznego.
Rozdzia³ 4
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê
odpadów komunalnych lub nieczystoci ciek³ych
z terenu nieruchomoci oraz z terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§ 14
1. Odpady sta³e zbierane w pojemnikach powinny byæ
usuwane z terenu nieruchomoci niezw³ocznie po ich
nape³nieniu, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym, jednak nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
2. Nieczystoci ciek³e, gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych, powinny byæ usuwane z nieruchomoci
z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezodp³ywowego i wyp³ywowi tych nieczystoci do
ziemi i wód gruntowych.
§ 15
Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku publicznego, powinny byæ opró¿niane niezw³ocznie
po ich nape³nieniu, jednak nie rzadziej, ni¿ raz na miesi¹c.
§ 16
1. Odpady komunalne sta³e i nieczystoci ciek³e winny
byæ odbierane z nieruchomoci przez przedsiêbiorstwo
wywozowe, z którym w³aciciel nieruchomoci zawar³
umowê na wiadczenie tych us³ug, z zastrze¿eniem
ust. 2 i 3.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wywiezienia odpadów komunalnych przez w³aciciela nieruchomoci w³asnym
transportem na sk³adowisko odpadów komunalnych.
W takim przypadku w³aciciel jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres 2 lat dokumenty potwierdzaj¹ce przyjêcie odpadów na sk³adowisko.
3. Odpady wielkogabarytowe (meble, artyku³y gospodar-

stwa domowego, np. lodówki, pralki, itp.) winny byæ
wywo¿one przez w³acicieli nieruchomoci bezporednio na wysypisko komunalne.
Rozdzia³ 5
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 17
1. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania w³aciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w
szczególnoci nie pozostawiania bez dozoru, je¿eli
zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê
w pomieszczeniu zamkniêtym b¹d na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê zwierzêcia z niego.
2. Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzania ich do
stanu, w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla
cz³owieka lub innego zwierzêcia.
§ 18
1. Na tereny u¿ytku publicznego psy i inne zwierzêta domowe mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies
ma kaganiec, a w³aciciel (opiekun) ma mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Przewo¿enie zwierz¹t domowych rodkami komunikacji publicznej jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewonika.
3. Zakazuje siê wprowadzania psów i innych zwierz¹t
domowych do obiektów u¿ytku publicznego, placówek
handlowych lub gastronomicznych, je¿eli zakaz taki
wynika z wyranego oznakowania dokonanego przez
w³aciciela nieruchomoci (placówki lub obiektu).
§ 19
1. W³aciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klatkach schodowych oraz w innych
pomieszczeniach budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.
2. Zakazuje siê wprowadzania zwierz¹t domowych do
piaskownic i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla
dzieci.
§ 20
W³aciciel psów obronnych, psów ras uznawanych za
agresywne oraz innych gronych, u¿ywanych do pilnowania nieruchomoci jest obowi¹zany nale¿ycie je zabezpieczyæ przed ewentualnym wydostaniem siê na zewn¹trz
nieruchomoci oraz umieciæ w widocznym miejscu przy
wejciu na teren nieruchomoci tablicê ostrzegawcz¹
UWAGA! GRONY PIES!.
§ 21
1. W³aciciel (opiekun) psa ma obowi¹zek zg³osiæ fakt
posiadania psa do ewidencji prowadzonej przez so³tysa lub do Urzêdu Gminy.
2. W³aciciel (opiekun) psa ma obowi¹zek zaszczepienia
psa przeciw wcieklinie raz w roku i okazania dowodu szczepienia organom uprawnionym do kontroli.
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Rozdzia³ 6
Warunki i wymagania
dla utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach gminy wy³¹czonych z produkcji rolniczej

4) pouczanie dzieci o skutkach zatrucia i rodziców o niepozostawianiu dzieci bez opieki,
5) wy³o¿enie trutki w miejscach ma³o uczêszczanych
i trudno dostêpnych dla ludzi i zwierz¹t domowych,
6) zebranie i dostarczenie do unieszkodliwiania padliny
gryzoni, a w przypadku, gdy deratyzacjê przeprowadza specjalistyczny przedsiêbiorca deratyzacyjny 
wyegzekwowanie tej czynnoci od wykonawcy.

§ 23

§ 27

Wprowadza siê zakaz chowu i utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na nieruchomociach u¿ytku publicznego na terenie gminy.

1. W³aciciele nieruchomoci s³u¿¹cej do u¿ytku publicznego i obs³ugi ludnoci zobowi¹zani s¹ do zawarcia
umowy na wykonanie czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem akcji deratyzacji ze specjalistycznym
przedsiêbiorc¹ deratyzacyjnym w terminie do dwóch
tygodni od dnia og³oszenia terminu akcji deratyzacji.
2. Pozostali w³aciciele nieruchomoci mog¹ przeprowadziæ deratyzacjê we w³asnym zakresie zakupuj¹c trutkê w specjalistycznych punktach sprzeda¿y.
3. Koszt deratyzacji ponosi w³aciciel nieruchomoci,
a koszt utylizacji padliny ponosi gmina.

Za szkody wyrz¹dzone przez zwierzê odpowiada w³aciciel zwierzêcia.

§ 24
1. Na innych terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane pod
warunkiem zachowania odleg³oci od pomieszczeñ i terenu wykorzystywanych do chowu nie mniejszej ni¿
15m od budynków mieszkalnych oraz prowadzenia
chowu w iloci ograniczonej do potrzeb w³asnych gospodarstwa domowego w³aciciela nieruchomoci.
Zapis pkt 1 nie dotyczy budynków istniej¹cych.
2. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich jest zobowi¹zany do:
1) zabezpieczenia utrzymywanych zwierz¹t przed wydostaniem siê poza teren prowadzenia chowu,
2) utrzymywania czystoci, porz¹dku i nale¿ytego stanu sanitarnego na terenie wykorzystywanym do
chowu zwierz¹t, w tym do gromadzenia i usuwania
powstaj¹cych w zwi¹zku z chowem nawozów naturalnych w sposób zapobiegaj¹cy zanieczyszczeniu
ziemi oraz wód.

2420
UCHWA£A Nr VIII/56/2003
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Kwidzyn.

Rozdzia³ 7
Deratyzacja

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733 zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168,
poz. 1383) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 25

§1

1. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie gminy Kwidzyn:
1) pierwszy termin: od 15 marca do 15 kwietnia ka¿dego roku,
2) drugi termin: od 15 wrzenia do 15 padziernika ka¿dego roku.
2. O terminie akcji deratyzacji bêdzie ka¿dorazowo informowaæ obwieszczenie wywieszone na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Kwidzynie oraz na tablicach og³oszeñ
zlokalizowanych na terenie so³ectw.
3. W przypadku masowego wyst¹pienia gryzoni Wójt
Gminy Kwidzyn mo¿e og³osiæ przeprowadzenie deratyzacji w ka¿dym innym terminie.

Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 26
Do obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci w zakresie
deratyzacji nale¿y w szczególnoci:
1) powiadomienie mieszkañców o terminach prowadzonej akcji deratyzacji, wywieszenie znaków ostrzegawczych, poinstruowanie mieszkañców o obowi¹zkach i sposobie postêpowania w trakcie trwania akcji,
2) zabezpieczenie magazynów ¿ywnociowych, zak³adów paszowych, itp. przed dostêpem gryzoni,
3) pouczanie mieszkañców o potrzebie trzymania w zamkniêciu zwierz¹t domowych w czasie przeprowadzania deratyzacji,

§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina Kwidzyn z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje na
warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale,
osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich dochodach, a tak¿e zapewnia na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie lokale socjalne i zamienne.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w ust. 1 decyduje Wójt Gminy Kwidzyn.
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§4
Wójt Gminy wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy Kwidzyn lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonych
w art. 2 ust. 1 pkt 5, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne.
§5
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:
1) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 6 metrów kw. powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 130% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 85% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
§6
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uwa¿a siê osoby:
1) zamieszkuj¹ce w lokalu nie nadaj¹cym siê na sta³y
pobyt ludzi lub mieszkaj¹cych w lokalach, w których
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
5 m2 powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym,
3) którym uprawnienie do otrzymania lokalu przyzna³
s¹d w wyroku.
2. Warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§7
Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nie oznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
ust. 2, przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
2) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczenia
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
3) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ gmina Kwidzyn zapewnia lokale socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35.
3. Poza kolejnoci¹ gmina Kwidzyn powinna zapewniæ
lokale mieszkalne osobom, które:
1) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci i pochodz¹cym z gminy Kwidzyn,

2) utraci³y na terenie gminy Kwidzyn mieszkanie wskutek
klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru b¹d innych
zdarzeñ losowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-wego zasobu gminy:
1) dokonanie zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem aktualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych
najemców,
2) zamiany lokali mo¿na dokonaæ za zgod¹ gminy, której w³asnoæ stanowi lokal.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego rodziny, udokumentowanym zawiadczeniem lekarskim, mo¿e byæ dokonana
zamiana na inny, wolny lokal wchodz¹cy w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy lub innych zasobach, po³o¿onych na terenie gminy Kwidzyn.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1) Wójt Gminy mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹,
która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego
mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onka,
2) wobec osób nie wymienionych w pkt 1 podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego
do zajmowania lokalu sta³y siê po 12 listopada
1994 r.
§ 11
Lokale o pow. u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m 2 mog¹
byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone
w § 5,
2) w przypadku braku osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w pkt 1, osobom prowadz¹cym gospodarstwo
domowe (minimum 3 osoby), których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela; oczynszowanie tych lokali zostanie okrelone wg zasad polityki czynszowej.
§ 12
1. Do oceny wniosków o najem lokalu mieszkalnego Wójt
Gminy powo³uje Komisjê mieszkaniow¹.
2. W sk³ad Komisji wchodzi 5 osób.
3. Komisja dokonuje we wspó³pracy z odpowiednim pracownikiem Urzêdu Gminy oceny wniosku o przydzia³
lokalu, opiniuje wykazy osób zakwalifikowanych do
zawarcia umowy najmu.
§ 13
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nie oznaczony i najem lokali socjalnych:
1) wnioski przyjmowane wstêpnie rozpatrywane s¹
przez pracownika Urzêdu Gminy ds. lokalowych i
us³ug komunalnych,
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2) weryfikacjê wniosków przeprowadza komisja przy
wspó³udziale pracownika ds. lokalowych i us³ug komunalnych wg kryteriów zawartych w § 8,
3) komisja we wspó³pracy z pracownikiem ds. lokalowych
i us³ug komunalnych opracowuje wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nie
oznaczony i lokalu socjalnego,
4) wykazy, o których mowa wy¿ej zatwierdza wójt,
5) zatwierdzony wykaz osób (pierwsze 10 pozycji) podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy Kwidzyn.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kwidzyn.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mieszkalnego na czas nieokrelony umieszczone zostaj¹
na licie oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1  redni miesiêczny dochód brutto, przypadaj¹cy na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 6ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku, nie przekracza:
a) 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym;
2  nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego;
3  zamieszkuj¹ w lokalu, w którym ogólna powierzchnia pokoi nie przekracza:
a) 5,50 m² w przeliczeniu na 1 czùonka gospodarstwa
domowego,
b) 8,00 m² w przeliczeniu na 1 czùonka gospodarstwa
domowego w przypadku zamieszkiwania osoby niepeùnosprawnej poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim;
4  opuci³y placówkê opiekuñczo  wychowawcz¹ w
zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci.

2421

§6

UCHWA£A Nr 78/XI/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 10 wrzenia 2003 r.

Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego na czas okrelony umieszczone zostaj¹ na licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1  redni miesiêczny dochód brutto, przypadaj¹cy na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 6ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie przekraczaj¹:
a) 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
2  nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego;
3  utraci³y uprawnienia do zamieszkiwania w lokalu
na mocy decyzji administracyjnej;
4  utraci³y mieszkanie na skutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru;
5  naby³y uprawnienia do lokalu na mocy orzeczenia
s¹dowego;
6  zamieszkuj¹ w lokalu, w którym ogólna powierzchnia pokoi nie przekracza:
a) 5,50 m² w przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa
domowego,
b) 8,00 m² w przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa
domowego w przypadku zamieszkiwania osoby niepe³nosprawnej poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Przechlewo.
Na podstawie art. 4, art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71. poz. 733) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
§2
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali okrelonych w art. 20 ustawy, które tworz¹ mieszkaniowy zasób Gminy Przechlewo.
§3
W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Przechlewo
wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali:
 mieszkalne,
 socjalne
okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.
§4
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Przechlewo mog¹ byæ wy³¹cznie wynajmowane osobom posiadaj¹cym zameldowanie na pobyt sta³y w Gminie Przechlewo.
§5
Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu

§7
1. Powierzchniê ogóln¹ pokoi stanowi ³¹czna powierzchnia pokoi w lokalu.
Za pokój nie uwa¿a siæ pomieszczenia o powierzchni
poni¿ej 6 m².
2. Powierzchniê ogóln¹ pokoi w lokalu, w którym nie ma
wydzielonego pomieszczenia kuchennego, pomniejsza
siæ o 3 m².
§8
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zawarcie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2421
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umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego
podlega kontroli spo³ecznej sprawowanej przez Komisjê
d/s mieszkaniowych.
§9
Wójt Gminy powo³uje Komisjê do spraw mieszkaniowych, która wydaje opinie do z³o¿onych wniosków i przekazuje je do rozpatrzenia przez Wójta Gminy.
§ 10
Osoby spe³niaj¹ce kryteria zawarte w § 5 i § 6 uchwa³y
s¹ kwalifikowane przez Wójta Gminy na listy osób oczekuj¹cych na skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu.
§ 11
Umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych
zawiera siê wed³ug kolejnoci kwalifikowania wnioskodawców na listach.
§ 12
Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamiennego i socjalnego
zobowi¹zujê siê Wójta Gminy lub podmiot przez niego
upowa¿niony, w tym zarz¹dcê.
§ 13
Trac¹ prawo do wynajmu lokalu mieszkalnego i lokalu
socjalnego osoby, które dwukrotnie odmówi³y zawarcia
umowy najmu lokalu wskazanego przez Gminê.
§ 14
Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
Gminy mog¹ byæ wynajmowane jako lokale socjalne, je¿eli odpowiadaj¹ warunkom okrelonym w art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy.
§ 15
Zarz¹dca budynków wyznacza z mieszkaniowego zasobu Gminy lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako socjalne oraz za³o¿y ich ewidencjê.
§ 16
Wynajmuj¹cy mo¿e w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ najemcy zawarcie umowy najmu opró¿nionego
lokalu przyleg³ego, który nie spe³nia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
§ 17
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
umowy zawieranej w zwi¹zku z zamian¹ lokali dokonywan¹ w zasobach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy 
od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej
pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, roz³o¿enia jej na raty okreli Wójt
Gminy.

b) w wyniku zamiany nie powstanie zagêszczenie tj. poni¿ej 5,50 m² powierzchni ogólnej pokoi przypadaj¹cej na 1 osobê uprawnion¹ do zamieszkiwania
w danym lokalu.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem
spo³ecznym, Wójt Gminy mo¿e wyraziæ zgodê na zamianê lokali z osobami, które w wyniku zad³u¿enia utraci³y tytu³ prawny do lokalu, po ca³kowitym uregulowaniu tych zaleg³oci i przywróceniu im tytu³u prawnego
do lokalu.
1. 4. Dopuszcza siê zamianê pomiêdzy najemcami lokali
mieszkalnych i lokali socjalnych, je¿eli strony spe³niaj¹ kryteria dochodowe okrelone w § 5 ust. 1 oraz § 6
ust. 1 niniejszej uchwa³y.
§ 19
Zamiana pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do
mieszkaniowego zasobu Gminy a osobami posiadaj¹cymi tytu³ prawny do lokali po³o¿onych w innych zasobach
wymaga zgody w³acicieli tych lokali, po spe³nieniu przez
zainteresowane strony wymogów okrelonych w § 18
ust. 2 pkt a i b oraz ust. 3 niniejszej uchwa³y.
§ 20
Kaucja wp³acona przez najemcê lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy podlega zwrotowi na jego rzecz b¹d
zaliczeniu w poczet zaleg³oci czynszowych lub innych
op³at za u¿ywanie lokalu, a najemca lokalu z innych zasobów zobowi¹zany jest do wp³acenia kaucji okrelonej
przez Wójta Gminy.
§ 21
Osoby, które pozosta³y w lokalu stanowi¹cym w³asnoæ
Gminy po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy, mog¹ wyst¹piæ do Wójta Gminy z wnioskiem o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu w
przypadku, gdy:
a) zamieszkuj¹ w lokalu przez okres co najmniej 10 lat,
b) dotychczasowy najemca lokalu przeprowadzi³ siê do
lokalu, do którego nie posiada tytu³u prawnego,
c) dotychczasowy najemca uzyska³ tytu³ prawny do
innego lokalu, w którym  w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych  nast¹pi³oby zagêszczenie tj. poni¿ej 5,50 m² powierzchni
ogólnej pokoi przypadaj¹cych na 1 osobê,
d) dotychczasowy najemca utraci³ tytu³ prawny do lokalu.
§ 22
Traci moc uchwa³a Nr 23/V/94 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 23
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 18

§ 24

1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy, po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy wyra¿a zgodê na zamianê, o ile:
a) najemcy lokali ureguluj¹ zaleg³oci w op³atach czynszowych i innych op³atach za u¿ywanie lokali;

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

UCHWA£A Nr 80/XII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 wrzenia 2003 r.

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

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 42/VI/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy £eba miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231
z 2002 r. z pón.zm) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón.zm) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 42/VI/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia
27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy £eba miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Tytu³ uchwa³y otrzymuje brzmienie:
W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
gminy £eba miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych.
2. Zmienia siê dotychczasowe oznaczenie § 1  § 5
uchwa³y, które otrzymuj¹ odpowiednio oznaczenie
§ 2  § 6.
3. Wprowadza siê § 1 w brzmieniu:
§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki prowadzenia
sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1) podmiot prowadz¹cy sprzeda¿ napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleñ zobowi¹zany jest do posiadania w punkcie sprzeda¿y alkoholu kopii tych zezwoleñ,
2) podmiot prowadz¹cy sprzeda¿ napojów alkoholowych na podstawie posiadanego zezwolenia zobowi¹zany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu punktu sprzeda¿y alkoholu tabliczek informacyjnych o zakazie sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych:
a) osobom, których zachowanie wskazuje, ¿e znajduj¹ siê w stanie nietrzewym,
b) osobom do lat 18,
c) na kredyt i pod zastaw.
3) sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w zak³adach (punktach) gastronomicznych posiadaj¹cych w³asne miejsca konsumpcyjne,
4) warunkiem sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y jest posiadanie przez zak³ad (punkt) gastronomiczny odpowiednich warunków sanitarnych,
5) zak³ady (punkty) gastronomiczne musz¹ spe³niaæ
warunki okrelone przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2423
UCHWA£A Nr 84/XII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 76/X/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
za wybitne osi¹gniêcia sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. z pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Uchwa³ê Nr 76/X/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osi¹gniêcia sportowe w sposób nastêpuj¹cy:
1. W Regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów osi¹gaj¹cych wybitne osi¹gniêcia sportowe stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y, w § 3,
po punkcie 2 dodaje siê punkt 3 w brzmieniu:
 3. W roku 2003 wnioski o udzielenie stypendiów
sk³adane s¹ do Urzêdu Miejskiego w £ebie w terminie do 30 wrzenia..
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2424
UCHWA£A Nr XIII/430/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4
pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622, zm.: z 1997 r. Nr 60, poz. 369; Nr 121, poz. 770;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085,
Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r.
Nr 7, poz. 78) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie miasta Gdañska zawarte w Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta
Gdañska, bêd¹cym za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2

5) zarz¹dy ogrodów dzia³kowych,
6) zarz¹dców targowisk,
7) w³acicieli obiektów handlowych i gastronomicznych
prowadz¹cych sta³¹ i sezonow¹ dzia³alnoæ oraz osoby w³adaj¹ce tymi obiektami na podstawie innych
tytu³ów prawnych,
8 ) przedsiêbiorców odbieraj¹cych odpady,
9 ) eksploatatorów stacji zlewnych,
10) przedsiêbiorców prowadz¹cych odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
§3

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie nieruchomoci po³o¿onych w granicach administracyjnych miasta Gdañska.

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) w³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
2) odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów,
które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych,
3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane
w typowych pojemnikach na odpady (np. meble, sprzêt
AGD, wózki dzieciêce itp.),
4) odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ gromadzone selektywnie (oddzielnie) odpady powstaj¹ce
w wyniku utrzymania terenów zieleni publicznej i prywatnej oraz odpady pochodzenia rolinnego z targowisk i cmentarzy,
5) odpadach komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji 
nale¿y przez to rozumieæ gromadzone selektywnie
odpady kuchenne pochodzenia rolinnego i zwierzêcego,
6) odpadach surowcowych  nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które mog¹ byæ ponownie wykorzystane, np.:
makulatura, szk³o, tworzywa sztuczne, metale ¿elazne
i kolorowe itp.,
7) przedsiêbiorcy odbieraj¹cym odpady  nale¿y przez to
rozumieæ przedsiêbiorcê posiadaj¹cego stosowne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie transportu odpadów komunalnych i odbierania odpadów
komunalnych od w³acicieli nieruchomoci lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
8) chodniku  nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ czêæ
drogi publicznej s³u¿¹c¹ do ruchu pieszego, po³o¿on¹
bezporednio przy granicy nieruchomoci, z wy³¹czeniem chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny
postój lub p³atne parkowanie pojazdów samochodowych.

§2

§4

Regulamin obowi¹zuje:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów na terenie budowy,
3) zarz¹dy dróg,
4) zarz¹dców terenów s³u¿¹cych komunikacji publicznej,

Postanowienia Regulaminu mog¹ byæ zmieniane uchwa³ami Rady Miasta Gdañska, po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdañsku.

Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr XLVIII/575/97 Rady Miasta Gdañska z dnia
24 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta
Gdañska.
2. Uchwa³a Nr IV/64/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVIII/
575/97 Rady Miasta Gdañska z dnia 24 kwietnia 1997 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie miasta Gdañska.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 5, § 11, 24 i 28
za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y, które wchodz¹ w ¿ycie dnia
1 stycznia 2004 r. oraz § 23 ust. 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/430/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI
I PORZ¥DKU NA TERENIE MIASTA GDAÑSKA
I. Postanowienia ogólne
§1
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II. Obowi¹zki w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenach nieruchomoci
i terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§5
W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do utrzymania nieruchomoci w nale¿ytym stanie sanitarno 
porz¹dkowym.
§6
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w odpowiedni¹ iloæ
urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów komunalnych,
usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu,
zwanym dalej punktem gromadzenia odpadów,
2) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we
w³asnym zakresie i na w³asny koszt punktu gromadzenia odpadów,
3) zapewnienia czystoci i w³aciwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów poprzez jego
czyszczenie i dezynfekcjê,
4) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, jak równie¿
przemieszczania pojemników na odpady z punktu
gromadzenia do miejsca zatrzymania pojazdu, s³u¿¹cego do wywozu tych nieczystoci.
2. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie punktu gromadzenia odpadów rozumie siê:
1) wyodrêbnienie i niezbêdne wyposa¿anie pomieszczenia w przyziemiu budynku,
2) utwardzenie placu na zewn¹trz budynku, s³u¿¹cego
do ustawienia urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów,
z zachowaniem wymagañ okrelonych we w³aciwych przepisach dotycz¹cych warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
3. W przypadku, gdy niemo¿liwym jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie w³asnej nieruchomoci, ze wzglêdu na brak mo¿liwoci spe³nienia wymagañ zawartych w przepisach, o których mowa w ust.
2, w³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do zapewnienia usytuowania urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomoci na
zasadach uzgodnionych z jej w³acicielem, poprzez
zawarcie stosownej umowy.
§7
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do:
1) zbierania odpadów komunalnych powstaj¹cych na
terenie nieruchomoci i umieszczania w pojemnikach na odpady okrelonych w § 18 niniejszego
Regulaminu, natomiast w odniesieniu do nieczystoci ciek³ych, w przypadku braku pod³¹czenia nieruchomoci do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
w zbiornikach bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych
wymaganiom okrelonym w odrêbnych przepisach
budowlanych i sanitarnych,
2) zawarcia umowy z przedsiêbiorc¹ odbieraj¹cym
odpady komunalne i nieczystoci ciek³e, w której
zostanie m.in. okrelona iloæ odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych usuwanych z danej nieruchomoci przy zastosowaniu norm gromadzenia
odpadów okrelonych w § 25 ust. 1 lub 2 oraz czêstotliwoæ usuwania odpadów z danej nieruchomoci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego aktualne
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i transportu odpadów komunalnych lub w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych, przez okazanie na ¿¹danie osoby upowa¿nionej przez Prezydenta Miasta Gdañska, umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi.
2. Dopuszcza siê zbieranie odpadów komunalnych powstaj¹cych na terenie nieruchomoci w oznakowanych
workach, pod warunkiem zawarcia umowy z przedsiêbiorc¹ odbieraj¹cym odpady komunalne, w której bêdzie okrelona czêstotliwoæ odbioru worków minimum 1 raz w tygodniu i iloæ odbieranych worków
zgodnie z normami gromadzenia odpadów okrelonymi w § 25 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku nieruchomoci wyposa¿onych w lokaln¹ oczyszczalniê cieków komunalnych, w³aciciele
tych nieruchomoci zobowi¹zani s¹ okazaæ, na ¿¹danie osoby upowa¿nionej przez Prezydenta Miasta Gdañska, pozwolenie wodno  prawne na odprowadzenie
oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych lub
do ziemi (dotyczy odprowadzenia cieków w iloci
przekraczaj¹cej 5m3/dobê), wyników badañ oczyszczonych cieków oraz rachunków za wywóz osadów
z oczyszczalni.
§8
1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych, pod³¹czonych do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej zobowi¹zani s¹ do zawarcia umowy, okrelaj¹cej warunki wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2. W³aciciele nieruchomoci zabudowanej, wyposa¿onej w szczelne zbiorniki bezodp³ywowe do gromadzenia nieczystoci p³ynnych zobowi¹zani s¹ na swój koszt
do przy³¹czenia obiektów budowlanych do sieci istniej¹cej kanalizacji sanitarnej:
1) w odniesieniu do sieci ju¿ istniej¹cych w tym rejonie  w terminie nie d³u¿szym ni¿ w ci¹gu jednego
roku od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu,
2) w odniesieniu do sieci w trakcie realizacji lub wybudowanych w przysz³oci w tym rejonie  w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 2 lata od jej wybudowania i przekazania do eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru przy³¹cza wymagaj¹ uzgodnienia z eksploatatorem sieci kanalizacji
sanitarnej.
§9
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do oddzielnego zbierania nastêpuj¹cych odpadów komunalnych:
1) odpadów wielkogabarytowych,
2) odpadów zielonych,
3) odpadów innych ni¿ komunalne (np. odpadów budowlanych)
2. W³aciciele nieruchomoci, w ramach wdra¿anego
sukcesywnie na terenie miasta Gdañska systemu selektywnego zbierania odpadów, zobowi¹zani s¹ do
selektywnego gromadzenia takich odpadów komunalnych jak:
1) odpadów ulegaj¹cych biodegradacji (np. odpady
kuchenne, odpady ogrodowe, odpady rolnicze),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2424

 6374 

2) odpadów surowcowych (np. makulatura, szk³o, tworzywa sztuczne),
3) przeterminowanych lekarstw,
4) odpadów niebezpiecznych (np. truj¹ce, ¿r¹ce, samozapalne, ³atwopalne), oraz przekazywania tych odpadów do wykorzystania i unieszkodliwienia na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zasady gospodarowania odpadami innymi ni¿ komunalne zawarte s¹ w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó. zm.).
§ 10
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodnika po³o¿onego bezporednio przy granicy nieruchomoci.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 powinien byæ realizowany codziennie do godz. 800, a w przypadku intensywnych opadów niegu w ci¹gu 3 godzin od ustania
opadów poprzez:
1) odgarniêcie niegu i b³ota poniegowego w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych,
2) usuwanie liskoci poprzez posypanie chodnika piaskiem,
3) uprz¹tniêciu z chodnika piasku u¿ytego do likwidacji liskoci niezw³ocznie po ustaniu przyczyn jego
stosowania.
3. Zabrania siê stosowania rodków chemicznych do likwidacji liskoci na ci¹gach pieszych.
4. Zabrania siê uprz¹tania niegu, lodu, b³ota i innych
zanieczyszczeñ z chodników na teren jezdni.
5. Zanieczyszczenia uprz¹tane z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych do drogi publicznej
bêd¹ nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu odbierane przez
zarz¹d drogi. Odpady winny byæ w dniu wywozu wystawiane w workach na skraju chodników, przy krawê¿nikach. Zgromadzony nieg, lód, b³oto wywo¿one bêd¹
w miarê potrzeb.
§ 11
1. Zarz¹dzaj¹cy drogami znajduj¹cymi siê na obszarze
zabudowanym oraz przystankami komunikacji miejskiej
zobowi¹zani s¹ do ustawienia na tych terenach koszy
na mieci i ich opró¿niania z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.
2. Odleg³oæ miêdzy koszami powinna wynosiæ 50  300 m
w zale¿noci od intensywnoci ruchu pieszego.
§ 12
Zarz¹dy ogrodów dzia³kowych zobowi¹zane s¹ do:
1) wyposa¿enia ogrodów dzia³kowych w kontenery do
gromadzenia odpadów komunalnych,
2) zapewnienia systematycznego ich opró¿niania,
3) selektywnego gromadzenia odpadów zielonych.
§ 13
Organizatorzy imprez maj¹ obowi¹zek zapewnienia
wystarczaj¹cej liczby koszy, pojemników lub kontenerów
do gromadzenia odpadów oraz przenonych szaletów, a
tak¿e niezw³ocznego posprz¹tania terenu imprezy wraz z
terenem przyleg³ym, ka¿dorazowo okrelanym przez
wydaj¹cego decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na organizacjê imprezy.

§ 14
W³aciciele nieruchomoci, a tak¿e inne podmioty wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu, prowadz¹cy
dzia³alnoæ gastronomiczn¹ lub handlow¹ w bran¿y spo¿ywczej obowi¹zani s¹ do ustawienia na zewn¹trz lokalu
lub obiektu wystarczaj¹cej liczby koszy na mieci i ich
opró¿niania z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu oraz sprz¹tania najbli¿szego otoczenia lokalu ze mieci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ handlow¹ lub
gastronomiczn¹, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonej w § 11
niniejszego Regulaminu.
§ 15
W³aciciele nieruchomoci, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹ wymienione w § 2 niniejszego
Regulaminu, na której prowadzone jest targowisko, zobowi¹zani s¹ do:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w odpowiedni¹ iloæ
koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów,
2) zapewnienia odpowiedniej liczby sanitariatów,
3) zapewnienia czystoci na terenie nieruchomoci oraz
terenie przyleg³ym, okrelonym w umowie dzier¿awy na cele prowadzenia targowiska niezw³ocznie po
zakoñczeniu dzia³alnoci w danym dniu.
4) selektywnego gromadzenia takich odpadów komunalnych jak odpady surowcowe i odpady zielone.
§ 16
1. Na w³acicieli nieruchomoci na obszarach zabudowanych nak³ada siê obowi¹zek przeprowadzania okresowej deratyzacji w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych budynków oraz w miejscach najbardziej zagro¿onych bytowaniem gryzoni.
2. Deratyzacjê, o której mowa w ust. 1 nale¿y przeprowadzaæ dwukrotnie w ci¹gu roku, w okresie wiosennym
i jesiennym  zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionych z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Gdañsku, przy u¿yciu rodków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego
przez Ministra Zdrowia.
3. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest zapewnienie zbiórki pad³ych gryzoni wraz z resztkami trucizn
oraz ich utylizacji w sposób uzgodniony z Pañstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdañsku.
§ 17
1. Zakazuje siê mycia pojazdów spalinowych w miejscach
do tego nie przeznaczonych.
2. Zakazuje siê prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac zwi¹zanych z napraw¹ pojazdów spalinowych, które mog¹ byæ uci¹¿liwe dla mieszkañców
lub które mog¹ spowodowaæ zanieczyszczenie rodowiska.
III. Zasady zbierania i usuwania
odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
§ 18
1. Dopuszcza siê stosowanie nastêpuj¹cych urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów komunalnych, które mog¹ stanowiæ wyposa¿enie punktu gromadzenia odpadów:
1) pojemniki szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi o poj. 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l,
2200 l,
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2) kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi od 4 m3 do 20 m3,
3) worki oznakowane przez przedsiêbiorstwo odbieraj¹ce odpady.
2. W urz¹dzeniach, o których mowa w ust. 1 zabrania siê
zbierania i przekazywania do wywozu ³¹cznie z odpadami komunalnymi: niegu, lodu, gor¹cego popio³u
i ¿u¿la, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych, pad³ych zwierz¹t a
tak¿e odpadów z procesów technologicznych.
3. W urz¹dzeniach, o których mowa w ust. 1 zabrania siê
spalania odpadów komunalnych.
4. Zakazy okrelone w ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio
do koszy na mieci ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych
terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§ 19
W³aciciele nieruchomoci zabudowanych usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieæ kanalizacji sanitarnej, zobowi¹zani s¹ do:
1) wyposa¿enia tej nieruchomoci w lokaln¹ oczyszczalniê cieków lub szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych, odpowiadaj¹ce wymaganiom okrelonym w
odrêbnych przepisach budowlanych i sanitarnych,
2) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nieczystoci p³ynnych poprzez okresow¹ kontrolê szczelnoci i dezynfekcjê,
3) zagwarantowania dojazdu do zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nieczystoci ciek³ych,
4) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystoci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych oraz
niedopuszczenia do ich przepe³niania i wylewania
siê cieków na powierzchniê terenu.
§ 20
Do odbioru przeterminowanych leków s³u¿¹ specjalne
pojemniki, ustawione w aptekach.
§ 21
Wprowadza siê na terenie miasta Gdañska jednolit¹
kolorystykê pojemników na odpady gromadzone selektywnie:
1) pojemnik niebieski  na papier,
2) pojemnik bia³y  na szk³o bia³e,
3) pojemnik zielony  na szk³o kolorowe z oddzieln¹
kieszeni¹ na zu¿yte baterie,
4) pojemnik ¿ó³ty  na tworzywa sztuczne,
5) pojemnik br¹zowy  na odpady ulegaj¹ce biodegradacji.
§ 22
1. Odbiór odpadów z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ich gromadzenia musi odbywaæ siê w sposób systematyczny,
zapobiegaj¹cy gniciu odpadów, przepe³nianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zamiecaniu terenu przyleg³ego, nie rzadziej jednak ni¿ 1 raz w tygodniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje siê odpowiednio do koszy na
mieci ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
3. Odbiór odpadów surowcowych oraz przeterminowanych lekarstw odbywaæ bêdzie siê w miarê potrzeb.
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§ 23

1. Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych
powinien odbywaæ siê wg harmonogramu uzgodnionego w umowie na odbiór odpadów komunalnych
zawartej przez w³aciciela nieruchomoci. Wywóz odpadów wielkogabarytowych zgodnie z ustalonym w
umowie harmonogramem odbywa siê bez dodatkowej op³aty w przypadku wywozu raz na kwarta³.
2. Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych
poza ustalonym harmonogramem, realizowany bêdzie
na podstawie indywidualnego zg³oszenia w³aciciela
nieruchomoci i na jego koszt. Termin odbioru odpadów nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 3 dni od daty zg³oszenia.
3. W ramach zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych przedsiêbiorca odbieraj¹cy odpady zobowi¹zany jest do mycia i dezynfekcji obs³ugiwanych
pojemników nie rzadziej ni¿ raz na trzy miesi¹ce, a w
okresie letnim nie rzadziej ni¿ raz na miesi¹c.
4. Obowi¹zek uzgodnienia harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych spoczywa na przedsiêbiorcy prowadz¹cym dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci. Harmonogram ten stanowi integraln¹ czêæ umowy.
§ 24
1. Odpady zielone powstaj¹ce na terenie nieruchomoci
w wyniku utrzymania terenów zieleni w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek gromadziæ selektywnie
i przekazywaæ do kompostowania w³aciwemu podmiotowi.
2. Z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 1 zwolnieni s¹
w³aciciele nieruchomoci kompostuj¹cy odpady zielone we w³asnym zakresie.
§ 25
1. Podstaw¹ obliczania iloci odpadów komunalnych usuwanych z terenu danej nieruchomoci s¹ nastêpuj¹ce
normy gromadzenia odpadów w zale¿noci od funkcji
obiektów:
1) domy mieszkalne  2,21 m3/mieszkañca/rok,
2) ¿³obki  0,52 dm3/m2 pow./dobê,
3) szko³y wy¿sze i uczelnie  0,48 dm3/m2 pow./dobê,
4) zak³ady gastronomiczne  1,92 dm3/m2 pow./dobê,
5) pawilony handlowe (spo¿ywcze i warzywnicze) 
2,52 dm3/m2 pow./dobê,
6) domy handlowe  0,48 dm3/m2 pow./dobê,
7) sklepy z art. gospodarstwa domowego  1,17 dm3/
m2 pow./dobê,
8) sklepy tekstylne, miêsne  1,02 dm3/m2 pow./dobê,
9) sklepy z art. chemicznymi, us³ugi fryzjerskie 
0,73 dm3/m2 pow./dobê,
10) sklepy z artyku³ami biurowymi  0,58 dm3/m2 pow./
dobê,
11) pralnie  0,44 dm3/m2 pow./dobê,
12) sklepy obuwnicze, elektryczne, monopolowe  0,58
dm3/m2 pow./dobê,
13) drogerie i apteki  0,73 dm 3/m2 pow./dobê,
14) szpitale  1,61 dm3/m2 pow./dobê,
15) kina  0,60 dm3/1 miejsce/dobê,
16) przychodnie lekarskie  0,44 dm3/m2 pow./dobê,
17) muzea  0,26 dm3/m2 pow./dobê,
18) piekarnie  0,99 dm3/m2 pow./dobê,
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19) biura i instytucje  0,89 dm3/m2 pow./dobê,
20) zak³ady rzemielnicze i pozosta³e us³ugi  0,44 dm3/m2
pow./dobê,
21) centra handlowe 1,10 dm3/m2 pow./dobê.
2. Podstawê obliczania iloci odpadów komunalnych usuwanych z terenu danej nieruchomoci stanowiæ mo¿e
równie¿ rzeczywista iloæ odpadów odbierana z danej
nieruchomoci.
§ 26
W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udzielenia przedsiêbiorcy odbieraj¹cemu odpady informacji niezbêdnych do okrelenia iloci odpadów komunalnych
powstaj¹cych na terenie danej nieruchomoci.
§ 27
1. Zwalnia siê z op³at za przyjêcie na miejskie sk³adowisko odpadów w Gdañsku  Szadó³kach odpady komunalne w iloci do 0,5 tony na kwarta³ kalendarzowy
przywiezione przez mieszkañców w³asnym transportem.
2. Z mo¿liwoci nieodp³atnego przekazania wy³¹cza siê
gromadzone w gospodarstwach domowych w standardowych pojemnikach odpady komunalne nie segregowane, na odbiór których istnieje obowi¹zek zawarcia umowy z przedsiêbiorc¹ odbieraj¹cym odpady, zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
§ 28
1. W przypadku nie wywi¹zania siê w³acicieli nieruchomoci z nastêpuj¹cych obowi¹zków:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
2) przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okrelone w przepisach odrêbnych,
3) zbierania powsta³ych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych zgodnie z wymogami okrelonymi w niniejszej uchwale oraz pozbywania siê tych
odpadów w sposób zgodny z przepisami; obowi¹zek ma odpowiednie zastosowanie tak¿e w przypadku gromadzenia nieczystoci p³ynnych w zbiornikach
bezodp³ywowych,
4) uprz¹tniêcia b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci,
Prezydent Miasta Gdañska zastosuje w celu przymuszenia do ich wykonania rodki egzekucyjne zgodnie
z ustaw¹ o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, a w szczególnoci wykonanie zastêpcze.
IV. Sankcje za naruszenie postanowieñ Regulaminu
§ 29
1. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z pó. zm.) nie wykonanie obowi¹zków okrelonych niniejszym Regulaminem podlega karze grzywny.

2. W stosunku do w³acicieli nieruchomoci a tak¿e innych podmiotów w³adaj¹cych nieruchomoci¹ wymienionych w § 2, którzy nie wykonuj¹ obowi¹zków zawartych w niniejszym Regulaminie wszczête bêdzie
postêpowanie wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
3. Nie wykonywanie obowi¹zków okrelonych w art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U.Nr 132 poz. 622
z 1996 r. z pón.zm.) podlega karze grzywny.
V. Postanowienia koñcowe
§ 30
Podmiotem w³aciwym do wykonywania czynnoci
zwi¹zanych z egzekwowaniem obowi¹zków okrelonych
niniejszym Regulaminem jest Stra¿ Miejska w Gdañsku.

2425
POROZUMIENIE
z dnia 22 padziernika 2003 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Gmin¹ Miasta Tczewa
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu w³aciwoci
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku przez Gminê Miasta Tczewa
Na podstawie art. 8 ust. 8 Ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r., Nr 98
poz. 1150 z pón. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz Uchwa³y Nr XII/102/2003 Rady Miasta Tczewa z dnia 18 wrzenia 2003 r., zawarte zosta³o pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Gmin¹ Miasta Tczewa, reprezentowan¹ przez Prezydenta
Miasta Tczewa, porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski, dzia³aj¹c w porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Gdañsku, powierza, a Gmina Miasta Tczewa przejmuje
prowadzenie spraw z zakresu w³aciwoci Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, w
tym wydawanie decyzji administracyjnych, które obejmuj¹:
1) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w obszarach zabytkowych podlegaj¹cych ochronie prawnej w rozumieniu art. 4 pkt 1
Ustawy o ochronie dóbr kultury,
2) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przy obiektach i w obszarach z uwagi
na ich wartoci kulturowe podlegaj¹cych w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy o ochronie dóbr kultury ochronie prawnej na podstawie zapisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
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3) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów
decyzji o warunkach zabudowy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
4) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów
decyzji o warunkach zabudowy przy obiektach i w obszarach wskazanych w pkt 2,
5) wydawanie w trybie art. 27 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie dóbr kultury decyzji zezwalaj¹cych na prace w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
6) uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach i w obszarach
wskazanych w pkt 2,
7) wydawanie w trybie art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o ochronie dóbr kultury decyzji wstrzymuj¹cych
wszelkie czynnoci podjête bez zachowania przepisów art. 27 cytowanej Ustawy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
8) wydawanie w trybie art. 28 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o ochronie dóbr kultury decyzji nakazuj¹cych przywrócenie zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszy³a przepis
art. 27 cytowanej Ustawy w obszarach zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
9) wydawanie w trybie art. 27 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie dóbr kultury oraz art. 47 e ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew
i krzewów w obszarach zabytkowych wskazanych
w pkt 1,
10) uzgadnianie mo¿liwoci usuniêcia drzew i krzewów
przy obiektach i w obszarach wskazanych w pkt 2.
§2
W³aciwoci miejscowe do prowadzenia przez stronê
przejmuj¹c¹ spraw, o których mowa w § 1 porozumienia,
obejmuj¹ teren w granicach administracyjnych miasta
Tczewa, z wy³¹czeniem obiektów i zespo³ów architektonicznych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków
i jako takie podlegaj¹cych ochronie prawnej na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie dóbr kultury.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wanie drzew i krzewów (Dz. U. Nr 162 poz. 1117 z pón.
zm.),
8) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2000 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie op³at
za wprowadzanie substancji zanieczyszczaj¹cych do
powietrza oraz za usuwanie drzew i krzewów (Dz. U.
Nr 120 poz. 1288),
9) Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz. U. Nr 112
poz. 1319 z pón. zm.).
§4
Sprawy, o których mowa w § 1 porozumienia, prowadzi Miejski Konserwator Zabytków w Tczewie.
§5
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Tczewie wyznacza Prezydent Miasta Tczewa, po zasiêgniêciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Gdañsku.
§6
Miejski Konserwator Zabytków w Tczewie dzia³a w strukturze organizacyjnej Urzêdu Miasta Tczewa w Wydziale Architektury i Rozwoju Miasta.
§7
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca bêdzie:
1) u¿ywaæ swoich blankietów korespondencyjnych lub
swoich pieczêci nag³ówkowych, a przy podpisywaniu bêdzie u¿ywana pieczêæ:
Z up. Prezydenta Miasta Tczewa
imiê i nazwisko
Miejski Konserwator Zabytków w Tczewie,
2) w podstawie prawnej decyzji i postanowieñ wydawanych na mocy niniejszego porozumienia strona
przejmuj¹ca powo³ywaæ siê na niniejsze porozumienie.

§3

§8

Przy prowadzeniu spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, stronê przejmuj¹c¹ obowi¹zuj¹ przepisy prawa, w³aciwe dla za³atwiania tych spraw, a w szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z pón. zm.),
2) Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r., Nr 98 poz. 1150 z pón. zm.),
3) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717),
4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r., Nr 106 poz. 1126 z pón. zm.),
5) Ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99 poz. 1079 z pón.
zm.),
6) Ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z pón. zm.),
7) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1997 r. w sprawie op³at za wprowadzanie substancji zanieczyszczaj¹cych do powietrza oraz za usu-

Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, Miejski Konserwator Zabytków w Tczewie przekazywaæ bêdzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdañsku kwartalne i roczne sprawozdania w ci¹gu 10 dni od ostatniego dnia miesi¹ca
koñcz¹cego kwarta³ lub rok.
§9
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdañsku na prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem
prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Tczewie powierzonych mu spraw w zakresie zgodnoci z przepisami prawa oraz zasadami ochrony konserwatorskiej.
§ 10
Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia rozwi¹zaæ w ca³oci lub w czêci to porozumienie.
§ 11
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ca³oci lub w
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czêci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszania przepisów prawa lub zasad ochrony
konserwatorskiej przy za³atwianiu powierzonych zadañ.
§ 12
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia traci moc dotychczasowe porozumienie zawarte w dniu
5 padziernika 2000 r. pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Gmin¹ Miasta Tczew w sprawie powierzenia niektórych
zadañ i kompetencji z zakresu administracji rz¹dowej do
wykonywania organom Gminy Miejskiej Tczewa (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 99 poz. 651).
§ 13
Ustalenia niniejszego porozumienia wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 14
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla Wojewody
Pomorskiego, Prezydenta Miasta Tczewa oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
Wojewoda Pomorski
Prezydent Miasta
J.R. Kurylczyk
Z. Odya
Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Gdañsku
G. Budnik
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ZARZ¥DZENIE Nr 10
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 padziernika 2003 r.
w sprawie akcji przeciwlodowej na wodach morskich.
Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeñstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
1. W okresie zalodzenia wód morskich dla zapewnienia
bezpiecznej ¿eglugi prowadzi siê akcjê przeciwlodow¹.
2. Akcja przeciwlodowa obejmuje:
1) ³amanie lodów i torowanie drogi statkom za pomoc¹ lodo³amaczy w portach morskich, na redach i kotwicowiskach tych portów oraz na torach wodnych
prowadz¹cych do portów,
2) udzielanie interwencyjnej pomocy statkom, które
z powodu lodów nie mog¹ kontynuowaæ podró¿y
lub znajduj¹ siê w stanie zagro¿enia  na akwenach
innych ni¿ wymienione w pkt 1,
3) organizowanie konwojów w celu grupowego przeprowadzania statków przez lody na akwenach objêtych akcj¹ przeciwlodow¹.
§2
Lodo³amaczem w rozumieniu zarz¹dzenia jest statek
wyznaczony do prowadzenia akcji przeciwlodowej.
§3
1. Akcj¹ przeciwlodow¹ objêty jest terytorialny zakres
dzia³ania Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.

2. Akcj¹ przeciwlodow¹ kieruje kierownik akcji przeciwlodowej, którym jest Kapitan Portu w Gdyni.
§4
1. W zakresie zwi¹zanym z akcj¹ przeciwlodow¹ kapitanaty i bosmanaty wszystkich portów podlegaj¹ kierownikowi akcji przeciwlodowej.
2. W terminie do dnia 10 listopada ka¿dego roku kierownik akcji przeciwlodowej w porozumieniu z kapitanami
portów wyznacza:
1) porty, w których mo¿e byæ wprowadzona w danym
roku akcja przeciwlodowa,
2) porty przebazowania kutrów i ³odzi rybackich.
§5
1. W zakresie prowadzenia akcji przeciwlodowej kierownik tej akcji wspó³pracuje:
1) z odpowiednim oddzia³em Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej,
2) z odpowiednimi okrêgowymi dyrekcjami gospodarki
wodnej,
3) z Marynark¹ Wojenn¹,
4) z innymi odpowiednimi terytorialnie podmiotami
organizacyjnymi portów.
2. Kierownik akcji przeciwlodowej mo¿e prowadziæ dla
celów tej akcji rozpoznanie lotnicze za pomoc¹ samolotów lub w ramach wspó³pracy z innymi podmiotami, nie wymienionymi w ust. 1.
§6
Dla celów akcji przeciwlodowej kierownik akcji okrela w instrukcjach obowi¹zki kapitanatów i bosmanatów
portów, o których mowa w § 4 ust. 1, wspó³pracuj¹cych
jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1
oraz kierowników lodo³amaczy.
§7
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni zawiera, w drodze ustawy o zamówieniach publicznych, z armatorami
lodo³amaczy odpowiednie umowy o wykonanie us³ug
lodo³amania, okrelaj¹ce w szczególnoci zasady i tryb
dysponowania lodo³amaczami.
§8
1. Decyzje o rozpoczêciu, zawieszeniu i zakoñczeniu akcji przeciwlodowej w rejonach poszczególnych portów
podejmuje kierownik akcji na podstawie oceny istniej¹cego stanu zalodzenia wód portowych i morskich i jego wp³ywu na bezpieczeñstwo ¿eglugi, po zasiêgniêciu opinii w³aciwych kapitanów i bosmanów portów.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, kierownik akcji przeciwlodowej przesy³a na pimie wszystkim zainteresowanym przedsiêbiorstwom oraz instytucjom, z podaniem dnia i godziny rozpoczêcia, zawieszenia lub zakoñczenia akcji.
3. W czasie trwania akcji przeciwlodowej kierownik akcji
przesy³a Dyrektorowi Urzêdu Morskiego w Gdyni, codzienne raporty o sytuacji w rejonach portów dla których og³oszono akcjê przeciwlodow¹, a po zakoñczeniu akcji  sprawozdanie z jej przebiegu.
§9
1. W czasie trwania akcji przeciwlodowej pe³ni¹ce dy¿ur
lodo³amacze pozostaj¹ w wy³¹cznej dyspozycji kierownika akcji.
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2. U¿ycie lodo³amacza, o którym mowa w ust. 1 do akcji
ratowniczej wymaga ka¿dorazowej zgody kierownika
akcji przeciwlodowej.
3. W przypadku u¿ycia lodo³amacza do akcji ratowniczej
zainteresowany armator obowi¹zany jest niezw³ocznie
zawiadomiæ o zaistnia³ej sytuacji kierownika akcji przeciwlodowej i uzgodniæ z nim dalsze postêpowanie.
§ 10
W czasie akcji przeciwlodowej lodo³amacz powinien
byæ oznaczony:
1) w dzieñ  flag¹ s³u¿bow¹, któr¹ podnosi siê na topie
masztu lub na prawym noku rejki sygna³owej,
2) w nocy  wiat³em sta³ym niebieskim widzialnym
dooko³a widnokrêgu i umieszczonym w miejscu, z
którego bêdzie najlepiej widoczne.
§ 11
Stosownie do sytuacji i w zale¿noci od stanu zalodzenia wód morskich oraz iloci posiadanych do dyspozycji
lodo³amaczy kierownik akcji przeciwlodowej:
1) wyznacza lodo³amacze do udzielenia statkom pomocy interwencyjnej,
2) organizuje konwoje dla grupowego przeprowadzenia statków,
3) zarz¹dza, w porozumieniu z kapitanem danego portu oraz po zasiêgniêciu opinii podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem, zamkniêcie dla ¿eglugi portu lub jego
czêci.
§ 12
1. W przypadku organizowania konwoju statków kierownik akcji przeciwlodowej wyznacza kierownika konwoju.
2. Kierownik konwoju upowa¿niony jest do wydawania
poleceñ statkom wchodz¹cym w sk³ad konwoju, w
szczególnoci dotycz¹cych kolejnoci statków w konwoju, odstêpów miêdzy statkami i szybkoci statków.
§ 13
1. Statki korzystaj¹ce z us³ug lodo³amacza obowi¹zane
s¹ stosowaæ siê do poleceñ wydawanych przez kierownika lodo³amacza, a statki id¹ce w konwoju  do
poleceñ kierownika konwoju. Okolicznoæ ta jednak nie
zdejmuje odpowiedzialnoci z kapitana statku za bezpieczeñstwo jego statku.
2. Statki nie stosuj¹ce siê do poleceñ kierownika lodo³amacza lub kierownika konwoju automatycznie trac¹
prawo do korzystania z us³ug lodo³amacza.
3. Statki korzystaj¹ce z us³ug lodo³amacza obowi¹zane
s¹ utrzymywaæ sta³y nas³uch radiotelefoniczny i porozumiewaæ siê z lodo³amaczem za pomoc¹ radiotelefonu na wyznaczonym kanale VHF.
§ 14
1. Koszty ³amania lodu na torach wodnych, redach i kotwicowiskach, wykonywanego na polecenie kierownika akcji przeciwlodowej, pokrywa siê z bud¿etu pañstwa.
2. £amanie lodu w portach (w basenach portowych, kana³ach i przy nabrze¿ach) wykonywane jest odp³atnie
na koszt w³aciciela lub u¿ytkownika tego nabrze¿a.
3. £amanie lodu na torach wodnych podejciowych do
portów skomunalizowanych, prze³adowni zak³adowych
i portów prywatnych odbywa siê na koszt w³acicieli
lub u¿ytkowników tych portów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Udzielanie interwencyjnej pomocy statkom na akwenach innych ni¿ wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 wykonywane jest na koszt armatora.
§ 15
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko  Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak
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ZARZ¥DZENIE Nr 138/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Cewice w okrêgu wyborczym Nr 9.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r. z pón.
zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Cewice w okrêgu wyborczym Nr 9, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Pana Andrzeja Talaki wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym
uchwa³¹ tej Rady Nr XI/85/03 z dnia 15 padziernika 2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 11 stycznia
2004 roku.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2427
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 138/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 29 padziernika 2003 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci

do 22 listopada 2003 r.

• podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Cewice informacji o granicach okrêgu wyborczego
Nr 9, liczbie wybieranych radnych w tym okrêgu oraz
o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach

do 27 listopada 2003 r.

• powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Cewicach dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych
w okrêgu wyborczym Nr 9

do 12 grudnia 2003 r.
do godz. 24.00

• zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach list kandydatów na
radnych w okrêgu wyborczym Nr 8

do 21 grudnia 2003 r.

• powo³anie przez Wójta Gminy Cewice Obwodowej Komisji Wyborczej
• podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Cewice informacji o numerze i granicy obwodu g³osowania oraz
o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla
przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy Cewice

do 27 grudnia 2003 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Cewicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
w okrêgu wyborczym Nr 9 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 28 czerwca 2003 r.

• sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdzie Gminy w Cewicach

10 stycznia 2004 r.

• przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisów
wyborców

11 stycznia 2004 r.
godz. 6.00 - 20.00

• g³osowanie
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/713-A/4629/2001/2003/I/AR
z dnia 29 padziernika 2003 r.
Na wniosek z dnia 16 padziernika 2003 r. Syndyka Zak³adów P³yt Pilniowych Czarna Woda S. A. w upad³oci z siedzib¹ w Czarnej Wodzie, na podstawie art. 155
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki,
zmieni³ decyzj¹ z dnia 29 padziernika 2003 r. Nr OGD 
820/713-A/4629/2001/2003/I/AR swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 14 listopada 2001 r. Nr OGD  820/713-A/10/
I/2001/AP, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 31 lipca 2003 r.
Nr OGD-820/713-A/3272/2001/2003/I/KK, wyd³u¿aj¹c
okres stosowania dotychczasowych cen bazowych zawartych w taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej ww. decyzj¹,
do dnia 31 grudnia 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zakoñczenia budowy nowego ród³a ciep³a i przejêcia przez nowy podmiot od Zak³adów P³yt Pilniowych Czarna Woda S.A. w upad³oci z siedzib¹ w
Czarnej Wodzie, dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a na terenie miasta Czarna Woda.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor Pó³nocnego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 29 padziernika 2003 r.

2429
POROZUMIENIE
w sprawie wykonywania przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim zadañ Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Gdañskiego, zawarte w dniu
30 padziernika 2003 r. pomiêdzy Powiatem Gdañskim
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w osobach:
1. Starosty Gdañskiego- Bogdana Dombrowskiego,
2. Wicestarosty- Ryszarda wilskiego,
zwanym dalej Powierzaj¹cym,
a
Gmin¹ Miasta Pruszcz Gdañski, reprezentowan¹ przez
Burmistrza Miasta  Janusza Wróbla, zwan¹ dalej
Przyjmuj¹cym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i art. 12
pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pón.
zm), art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminy (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 19 ust. 3 i art. 20 a ust. 2
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 85, poz. 539 ze zm.) oraz uchwa³y Nr XIII/106/2003 r. z
dnia 29 padziernika 2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Pruszczu Gdañskim zadañ Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Gdañskiego, uchwa³y Nr X/45/2003 r.
z dnia 18 wrzenia 2003 r. Rady Powiatu Gdañskiego w
sprawie wykonywania przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim zadañ powiatowej biblioteki
publicznej.
Strony ustalaj¹ co nastêpuje,
§1
1. Powierzaj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje wykonywanie przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim zwan¹ dalej Bibliotek¹ zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Gdañskiego.
2. Szczegó³owy wykaz zadañ, o których mowa w ust. 1
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Biblioteka dzia³a jako instytucja kultury, której organizatorem pozostaje Gmina Miejska Pruszcz Gdañski.
4. Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê niezw³ocznie zmieniæ nazwê Biblioteki na Powiatow¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim.
§2
1. Na wykonanie zadañ powiatowej biblioteki publicznej
Powierzaj¹cy zobowi¹zany jest przekazywaæ, z zastrze¿eniem ust. 3 dotacjê w wysokoci 32% rodków finansowych, które otrzymuje Biblioteka z bud¿etu Miasta Pruszcz Gdañski na dany rok bud¿etowy.
2. Wysokoæ kosztów funkcjonowania Biblioteki ustalana bêdzie na ka¿dy rok kalendarzowy na podstawie
rzeczywistych kosztów utrzymania.
3. W latach 2003 i 2004 Powierzaj¹cy przeka¿e dotacjê
na wykonywanie zadañ biblioteki powiatowej w wysokoci:
a) 2003 rok  25.000,00 z³,
b) 2004 rok  70.000,00 z³.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 1 i 3 za wyj¹tkiem roku 2003 bêd¹ przekazywane do 25 ka¿dego
miesi¹ca na rachunek Biblioteki w wysokoci 1/12 rodków przewidzianych na dany rok bud¿etowy.
5. rodki finansowe na rok 2003 zostan¹ przekazane
jednorazowo na rachunek Biblioteki w terminie do dnia
25.11.2003 r.
6. Biblioteka zobowi¹zana jest do sk³adania rocznych
sprawozdañ rzeczowych i finansowych z realizacji powierzonych zadañ zgodnie z zasadami i terminami okrelonymi w ustawie o finansach publicznych.
7. Na wniosek Powierzaj¹cego Biblioteka sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu
wykonywania zadañ powiatowej biblioteki publicznej.
8. rodki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone s¹ na
nastêpuj¹ce grupy wydatków:
a) wynagrodzenia dla pracowników specjalnie zatrudnionych do realizowania zadañ biblioteki powiatowej wraz z pochodnymi sk³adnikami wynagrodzeñ
 zak³adowy fundusz nagród, odpisy na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
b) podwy¿szenie wynagrodzenia dla dyrektora, ksiêgowego oraz pracowników którym rozszerzono zakresy obowi¹zków o zadania z zakresu opieki nad
Powiatow¹ Sieci¹ Bibliotek Publicznych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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c) zakup zbiorów i prenumeratê czasopism,
d) zakup urz¹dzeñ i pomocy metodycznych niezbêdnych
do realizacji zadañ biblioteki powiatowej,
e) koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
f) koszty dzia³alnoci kulturalno-owiatowej i informacyjnej,
g) transport, koszty podró¿y,
h) inne potrzeby uzgodnione pomiêdzy stronami porozumienia i umieszczone w rocznym planie wydatków.
§3
1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywane s¹ przez pracowników specjalnie w tym celu zatrudnionych oraz przez wybranych pracowników specjalistów dziedzinowych, którym rozszerza siê zakresy obowi¹zków o zadania z zakresu opieki nad Powiatow¹
Sieci¹ Bibliotek Publicznych.
2. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1
maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce wymogów
kwalifikacyjnych oraz zasad zatrudniania i wynagradzania okrelone w odrêbnych przepisach.
3. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec Powierzaj¹cego ponosi Dyrektor Biblioteki.
4. O zmianach na stanowisku Dyrektora Biblioteki Przyjmuj¹cy, informuje Powierzaj¹cego z podaniem przyczyny.
5. Zarz¹d Powiatu Gdañskiego deleguje swoich przedstawicieli do Rady Programowej jako organu doradczoopiniuj¹cego Biblioteki.
6. W zwi¹zku z zakresem powierzonych zadañ strony
porozumienia ustalaj¹ powo³anie w Bibliotece stanowiska zastêpcy Dyrektora ds. Powiatowych.
7. Zasady kszta³towania struktury zatrudnienia pracowników niezbêdnych do realizacji zadañ biblioteki powiatowej wymagaj¹ akceptacji Powierzaj¹cego.
§4
Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê niezw³ocznie dokonaæ
zmian Statutu Biblioteki w zwi¹zku z wykonywaniem przez
Bibliotekê, zadañ powiatowej biblioteki publicznej na
podstawie niniejszego porozumienia.
§5
Powierzaj¹cy ma w ka¿dym czasie prawo dokonywania kontroli realizacji przez Bibliotekê zadañ powiatowej
biblioteki publicznej oraz wydatkowania rodków z dotacji Powierzaj¹cego, w tym prawo wgl¹du w dokumenty
w czêci dotycz¹cej jej dzia³alnoci, jako powiatowej biblioteki publicznej.
§6
Wszelkie spory w sprawach merytorycznych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki bêd¹ rozstrzygane przez
strony porozumienia po zasiêgniêciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§7
1. Porozumienia zostaje zawarte na czas nieokrelony.
2. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem 12 miesiêcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
§8
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 listopada

2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Powierzaj¹cy
Wicestarosta
R. wilski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Powiatu Gdañskiego
B. Dombrowski

Przyjmuj¹cy
Burmistrz
J. Wróbel

Za³¹cznik Nr 1
do Porozumienia
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie wykonywania przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ zadañ Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Szczegó³owy wykaz zadañ, realizowanych przez Bibliotekê w ramach Porozumienia:
1. Gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokszta³ceniowych.
2. Udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie
na zewn¹trz, poredniczenie w wymianie miêdzy
bibliotecznej.
3. Pe³nienie funkcji orodka informacyjno biblioteczno-bibliograficznego oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a tak¿e innych materia³ów informacyjnych, zw³aszcza
dokumentuj¹cych dorobek kulturalny, naukowy
i gospodarczy regionu.
4. Tworzenie i udostêpnienie w³asnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych
i faktograficznych.
5. Koordynacja dzia³alnoci us³ugowej bibliotek na terenie Powiatu Gdañskiego w zakresie udostêpniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.
6. Udzielanie bibliotekom gminnym pomocy instrukta¿owo-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym
realizowaniem przez powiatow¹ sieæ bibliotek publicznych zadañ statutowych.
7. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych
popularyzowaniu nauki, kultury oraz upowszechnianiu dorobku powiatu w powy¿szym temacie.
8. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci powiatu.
9. Prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej bibliotek publicznych w Powiecie.
10. Realizacja innych zadañ uzgodnionych z Powierzaj¹cym i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹.

2430
POROZUMIENIE
dotycz¹ce dofinansowania
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Pruszczu Gdañskim.
W dniu 30 padziernika 2003 r. pomiêdzy Powiatem
Gdañskim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu Gdañskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
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1) Bogdan Dombrowski  Starosta Gdañski,
2) Ryszard wilski  Wicestarosta Gdañski,
zwany dalej Powiatem,
a
Gmin¹ Miejsk¹ Pruszcz Gdañski, reprezentowan¹ przez:
Janusza Wróbla  Burmistrza Pruszcza Gdañskiego,
zwanego dalej Miastem
zawarto porozumienie, o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem Porozumienia jest dotacja Miasta dla
Powiatu na dofinansowanie remontu powypadkowego
samochodu ganiczego Jelcz 010 bêd¹cego na wyposa¿eniu Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Pruszczu Gdañskim, zwanego dalej samochodem.
§2
1. W bud¿ecie miasta na rok 2003 w dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa rozdzia³ 75411, § 2320 zabezpieczono rodki finansowe w
wysokoci 20.000,-z³ (s³ownie: dwadziecia tysiêcy z³otych).
2. rodki finansowe, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ
wykorzystane wy³¹cznie na cel przewidziany w ust. 1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Miasto przeka¿e dotacjê Powiatowi na cel, o którym
mowa w § 1 w ci¹gu 14 dni, po przed³o¿eniu i zatwierdzeniu dokumentów:
1) kserokopii umowy z wykonawc¹ remontu samochodu,
2) protoko³u odbioru wykonanego remontu samochodu,
3) kserokopii faktury i dokonanych przelewów dotycz¹cych remontu samochodu,
4) owiadczenia o realizacji remontu zgodnie z ustaw¹
o zamówieniach publicznych.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§6
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Zarz¹du Powiatu Gdañskiego
Starosta
B. Dombrowski
Wicestarosta
R. wilski

Burmistrz
J. Wróbel
Skarbnik Miasta
M. Niderla

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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