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3307
UCHWA£A Nr XI/95/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie zaliczenia ulic: Styp-Rekowskiego i Ks. Jerzego Popie³uszki do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

Numer dzia³ki

Obrêb

1.

2.
Rzepnica –
ul. Styp –
Rekowskiego
Rzepnica –
ul. Ks. Jerzego
Popie³uszki

48/8, 48/10,
127/4, 48/6
172/2, 170,
7/2, 127/3,
127/4, 126/2

poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê ulice: Styp  Rekowskiego i Ks. Jerzego
Popie³uszki do kategorii dróg gminnych.

£¹czna
powierzchnia
(m²)
3.

D³ugoæ
(m)

Szerokoæ
(m)

Klasa drogi

4.

5.

6.

26 737

1 027,6

26,01

Z

18 246

782

23,33

Z

Objanienia: Z  droga zbiorcza
§2

3308

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3

UCHWA£A Nr XII/101/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 22 padziernika 2003 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie okrelenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ TAXI.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671,
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452)
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po zasiêgniêciu opinii organizacji zrzeszaj¹cych miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê limit 5 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹ taxi na rok kalendarzowy 2004.
§2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i poz. 721) po zasiêgniêciu opinii wójtów gmin, burmistrzów miast powiatu uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.

Ustala siê przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Bytowskiego okrelony w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§3

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
po uprzednim og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

3309
UCHWA£A Nr IX/48/2003
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 25 wrzenia 2003 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Jobczyk

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na
terenie Powiatu Bytowskiego.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IX/48/2003
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 25 wrzenia 2003 r.

PRZEBIEG DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM

Nazwa drogi

lokalizacja gmina, miasto

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nr
drogi
2.
1147 G
1163 G
1167 G
1169 G
1175 G
1176 G
1177 G
1192 G
1193 G
1198 G
1199 G
1200 G

3.
DW nr 207- r. woj.-Osowo-Dretyñ
Pustowo-Bia³a
Biesowiczki-Trzebielino
Darnowo-Bo¿anka
£ysomice-Suchorze
Dêbnica Kasz.-Podwilczyn-DP nr 1705 G
G³obino-Dobieszewo-Podkomorzyce
Gr¹bkowo-Wargowo-DP nr 1193 G
Chlewnica-Mikorowo-Kozin
Motarzyno-Ko³czyg³owy
Niemczewo-Ga³¹nia Wielka
Ga³¹nia Wielka - DW nr 210

13.

1201 G

Budowo-Krosnowo-Bytów

14.

1334 G

Oskowo-Pomysk Wielki

4.
gr. pow. S³upsk - gm. Miastko
gr. pow. S³upsk - gm. Miastko
gr. pow. S³upsk - gm. Trzebielino
gr. pow. S³upsk - gm. Trzebielino
gr. pow. S³upsk - gm. Trzebielino
gr. pow. S³upsk - gm. Ko³czyg³owy
gr. pow. S³upsk - gm. Czarna D¹brówka
gr. pow. S³upsk - gm. Czarna D¹brówka
gr. pow. S³upsk - gm. Czarna D¹brówka
gr. pow. S³upsk- gm. Ko³czyg³owy
gr. pow. S³upsk- gm. Ko³czyg³owy
gm. Ko³czyg³owy - gr. pow. S³upsk
gr. pow. S³upsk - gm. Borzytuchom gm. Bytów
gr. pow. Lêbork - gm.Czarna D¹brówka gm. Parchowo - gm. Bytów

15.

1934 G

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1700 G
1701 G
1702 G
1703 G
1704 G
1705 G
1706 G
1707 G

Lp.

DW nr 214-Tuchlino-Sulêczyno-LipuszSkoczkowo-DW nr 235
Objezierze-Miszewo
DW nr 209-Gumieniec-stacja kolejowa
Glewnik-Trzebielino
Starkowo-Starkówko
Zielin-Starkowo-Cetyñ
Trzebielino-Ko³czyg³owy
¯ydowo-Kawcze
wierzenko-wierzno

gr. pow. Kocierzyna - gm. Parchowo
gm.Trzebielino
gm.Trzebielino
gm.Trzebielino
gm.Trzebielino
gm.Trzebielino
gm. Trzebielino - gm. Ko³czyg³owy
gr. pow. Koszalin - gm. Miastko
gm. Miastko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

1708 G
1709 G
1710 G
1711 G
1712 G
1713 G
1714 G
1715 G
1716 G
1717 G
1718 G
1719 G
1720 G
1721 G
1722 G
1723 G
1724 G
1725 G

¯ydowo-Malêcino-DW nr 206
Bobêcino-Wo³cza Wielka
DW nr 206-Gatka
Sêpólno Wielkie-Miastko
Wo³cza Wielka-Wo³cza Ma³a
Okunino-Kowalewice
Dretyñ-£ubno
Wiatro³om-DP nr 1714 G
DK nr 21 (Wêgorzynko) - DP nr 1717 G
Trzcinno-Miastko
Kwisno-Przêsin
DP nr 1721 G-Dolsko
DP nr 1714 G-Wa³dowo-Piaszczyna
Ponik³a-Role-Rozjazd
Barkocin-Mi³ob¹dz
£ubno-Przyborze
£ubno-Tuchomie
DK nr 20-Mas³owice-DK nr 20

42.

1726 G

Tuchomie-Bytów

43.
44.

1727 G
1728 G

45.

1729 G

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

1730 G
1731 G
1732 G
1733 G
1734 G
1735 G
1736 G
1737 G
1738 G
1739 G
1740 G
1741 G
1742 G
1743 G
1744 G
1745 G
1746 G
1747 G
1748 G
1749 G
1750 G
1751 G
1752 G
1753 G
1754 G
1755 G
1756 G
1757 G
1758 G
1759 G
1760 G

77.

1761 G

78.
79.
80.

1762 G
1763 G
1764 G

Tuchomko-Brynki Rekowskie
Tuchomie-Piaszno
DK nr 20-Ciemno-Borzyszkowy-DW nr
212
DK nr 20-Trzebiatkowo-Ciemno
Piaszczyna-Borzyszkowy
Pr¹dzona-Lipnica
DK nr 20-wieszynko-wieszyno
DP nr 1744 G-Borowy M³yn-Upi³ka
Lipnica-Stoltmany
Kiedrowice-Modziel
Kiedrowice-len. Laska
Karwno-Podkomorzyce
Kozy-Kotuszewo
Miastko-Lipczynek-Nowa Wie
Rokitki-Bochowo
Mi³ocice-£êkinia-DP nr 2503 G
Piaszczyna-Kocza³a
Brzeno Szlacheckie-Bielsko
Dwór Rokicki-DW nr 211
DW nr 212-Osusznica-Lipczynek
DW nr 212-No¿ynko-DW nr 212
Wierszynko-DP nr 1198 G
Górki-Barnowo
DP nr 1746 G-Kie³pin-Konarzyny
Ma³a Ga³¹nia-Jarogniew
Krosnowo-Borzytuchom
Osieki Bytowski-Borzytuchom
Gostkówko-Gostkowo
Czarna D¹brówka-Sieromino
DP nr 1334 G-£upawsko-Jasieñ
Jasieñ-Chonica-Parchowo
Pomysk Ma³y-Jamno
Pomysk Wielki-Pomysk Ma³y
Cechyny-DK nr 20 (Mokrzyn)
Parchowo-Pó³czno-Os³awa D¹browaStudzienice
Parchowo-Skwierawy
Grabowo Parchowskie-Sylczno
Nakla-Sumin

gr. pow. Koszalin – gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko
gr. pow. Szczecinek - gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko - m. Ko³czyg³owy
gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko
gm. Miastko – gm. Tuchomie
gm. Ko³czyg³owy
gm. Ko³czyg³owy
gm. Ko³czyg³owy - gm. Tuchomie
gm. Tuchomie
gm. Tuchomie - gm. Borzytuchom - gm.
Bytów
gm. Tuchomie - gm. Bytów
gm. Tuchomie
gm. Tuchomie – gm. Bytów
gm. Tuchomie
gm. Tuchomie – gm. Lipnica
gm. Lipnica
gm. Miastko
gm. Lepnica
gm. Lepnica
gm. Lepnica
gm. Lipnica – gr. pow. Chojnice
gm. Czarna D¹brówka
gm. Czarna D¹brówka
gm. Miastko – gr. pow. Cz³uchów
gm. Czarna D¹brówka
gm. Miastko – gr. pow. Cz³uchów
gm. Miastko – gr. pow. Cz³uchów
gm. Lipnica – gr. pow. Cz³uchów
gm. Czarna D¹brówka
gm. Lipnica - gr. pow. Cz³uchów
gm. Czarna D¹brówka
gm. Ko³czyg³owy
gm. Ko³czyg³owy
gm. Lipnica - gr. pow. Chojnice
gm. Ko³czyg³owy
gm. Borzytuchom
gm. Borzytuchom
gm. Bytów
gm. Czarna D¹brówka
gm. Czarna D¹brówka
gm. Czarna D¹brówka - gm. Parchowo
gm. Bytów - gm. Parchowo
gm. Bytów
gm. Studzienice - gm. Bytów
gm. Parchowo - gm. Studzienice
gm.Parchowo - gm. Studzienice
gm. Parchowo
gm. Parchowo
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

1765 G
1766 G
1767 G
1768 G
1769 G
1770 G
1771 G
1772 G
1773 G
1774 G
1775 G
1776 G
1777 G
1778 G
1779 G

Barnowo-stacja kolejowa
Barnowo-Kramarzyny
Borzytuchom-Tuchomie
Struszewo-D¹brówka
Niezabyszewo-Sier¿no-DP nr 1780 G
Niezabyszewo-Rekowo
P³otówko-P³otowo
M¹drzechowo-Czarna D¹browa
Ugoszcz-stacja kolejowa
DP nr 1769 G-K³¹czno
Pó³czenko-Studzienice
Studzience-stacja kolejowa
Studzience-Przewóz-DP nr 1780 G
Borzytuchom-stacja kolejowa
DK nr 20-Udorpie
Udorpie-Sominy-Dziemiany-DW
nr 235

96.

1780 G

97.

1781 G

Miastko (ul. Boles³awa Chrobrego)

98.
99.

1782 G
1783 G

Miastko (ul. Dworcowa)
Miastko (ul. Kaszubska)

100.

1784 G

Miastko (ul. Kujawska)

101.

1785 G

Miastko (ul. Ma³opolska)

102.
103.

1786 G
1787 G

Miastko (ul. M³odzie¿owa)
Miastko (ul. Piastowska)

104.

1788 G

Miastko (ul. Sikorskiego)

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

1789 G
1790 G
1791 G
1792 G
1793 G
1794 G
1795 G
1796 G
1797 G
1798 G
1799 G
1800 G
1801 G

Miastko (ul. Wybickiego)
Bytów (ul. Kochanowskiego)
Bytów (ul. Mickiewicza)
Bytów (ul. Mieros³awskiego)
Bytów (ul. Nad Boruj¹)
Bytów (ul. Podzamcze)
Bytów (ul. Polna)
Bytów (ul. Prosta)
Bytów (ul. Przemys³owa)
Bytów (ul. Styp-Rekowskiego)
Bytów (ul. Tartaczna)
Bytów (ul. Wie¿a Wodna)
Bytów (ul. Wolnoci)

118.

1802 G

Bytów (ul. Bauera)

119.
120.
121.

1803 G
1804 G
1805 G

Bytów (ul. Bydgoska)
Bytów (ul. K¹pielowa)
Bytów (ul. Szarych Szeregów)
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UCHWA£A XII/72/2003
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/20/2002
Rady Gminy w Starym Targu z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad otrzymywania i wysokoci diet przys³uguj¹cych so³tysom za udzia³ w pracach Rady Gminy
w Starym Targu oraz zarz¹dzania poboru podatków:
rolnego,od nieruchomoci, od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasenta i wynagrodzenia
za inkaso.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

gm. Ko³czyg³owy
gm. Ko³czyg³owy – gm. Tuchomie
gm. Borzytuchom – gm. Tuchomie
gm. Borzytuchom
gm. Bytów – gm. Studzienice
gm. Bytów
gm. Bytów
gm. Bytów – gm. Studzienice
gm. Studzience
gm. Studzience
gm. Studzience
gm. Studzience
gm. Studzience
gm. Borzytuchom
gm. Bytów
gm. Bytów - gm. Studzience - gr. pow.
Kocierzyna
od ul. Koszaliñskiej - do ul. Królowej
Jadwigi
od ul. Koszaliñskiej – do ul. Ma³opolskiej
od gr. miasta - do ul. Ma³opolskiej
od gr. miasta - do ul. Kazimierza
Wielkiego
od ul. Dworcowej - do ul. Kazimierza
Wielkiego
od ul. Dworcowej (ca³a)
od gr. miasta - do ul. Konstytucji 3 Maja
od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kaszubskiej
od gr. miasta - do ul. S³upskiej
od ul. Sikorskiego - do ul. Bauera
od gr. miasta - do ul. Sikorskiego
od ul. 1-go Maja - do gr. miasta
od ul. Drzyma³y - do dworca PKS
od ul. Jana Paw³a II -do ul. Wolnoci
od ul. Sucharskiego - do ul. Sucharskiego
od ul. Tartacznej - do ul. Bauera
od ul. Lêborskiej - do ul. Gdañskiej
od u1.1-go Maja - do gr. miasta
od ul. Drzyma³y (ca³a)
od ul. Bydgoskiej - do ul. Polnej
od ul. 1-go Maja - do ul. Dworcowej
od ul. Kochanowskiego - do ul. Wojska
Polskiego
od. ul. K¹pielowej - do ul. Polnej
od ul. Wolnoci - do ul.Bydgoskiej
od ul. Drzyma³y - do ul.Stary Dworzec

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz § 37 ust. 2 Statutu
Gminy Stary Targ i na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U.z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada
Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/20/2002 Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zasad otrzymywania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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i wysokoci diet przys³uguj¹cych so³tysom za udzia³
w pracach Rady Gminy w Starym Targu oraz zarz¹dzania
poboru podatków: rolnego,od nieruchomoci, od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasenta
i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, wprowadza siê
poni¿sze zmiany: § 4. otrzymuje nowe brzmienie:
§ 4.1. Wyznacza siê inkasentami podatków objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ so³tysów (za wyj¹tkiem so³ectw
D¹brówka Malborska,Tulice i Szropy w których
inkasentami s¹ inne osoby fizyczne).
2.Wynagrodzenie za inkaso,o którym mowa w § 3
nale¿y rozliczaæ wy³¹cznie od wp³at inkasowych
poprzez poszczególnych inkasentów i wp³aconych bezporednio przez podatników do ich r¹k.
3.Kwoty przys³uguj¹ce so³tysom z wy³¹czeniem o
którym mowa w ust. 1 lub innym osobom, dzia³aj¹cym jako inkasenci bêd¹ wyp³acane w kasie
Urzêdu Gminy w Starym Targu w terminie 30 dni
od dnia rozliczenia siê z zainkasowanych do r¹k
w/w inkasentów zobowi¹zañ podatkowych.

udzielona jedynie jednorazowo wobec konkretnie oznaczonego najemcy lokalu mieszkalnego,co oznacza,¿e najemca nie mo¿e korzystaæ ponownie z bonifikaty, je¿eli
w przesz³oci zosta³a mu ona ju¿ raz udzielona przy zbyciu innego lokalu.

§2

3312

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Stary
Targ.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

3311
UCHWA£A Nr XII/78/2003
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie dokonania zmiany treci Uchwa³y Nr XXXIV/
249/01 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie zasad sprzeda¿y budynków i lokali
z zasobów mienia gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó¿n.zm.) oraz art. 68 ust. 1
pkt 7), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. r. o gospodarce
nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543
z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIV/249/01 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzeda¿y budynków i lokali z zasobów mienia gminy, wprowadza siê poni¿sz¹ zmianê:
w § 1 uchwa³y dotychczasowa treæ punktów 1 i 2 otrzymuje oznaczenie jako ustêp 1 (ust. 1.),natomiast dotychczasowy punkt 3. otrzymuje oznaczenie,jako ustêp 2 ust.
2 w brzmieniu:
2. Bonifikata,o której mowa w ust. 1,dotyczy najemców,którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu lokali
mieszkalnych na zasadach przewidzianych w ustawie o
gospodarce nieruchomociami. Bonifikata ta mo¿e byæ

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,przy czym podlega równie¿ og³oszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Gminy Stary Targ.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

UCHWA£A Nr XII/82/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty, sp³aty nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy  Ordynacja podatkowa, nale¿nych Gminie i jej
jednostkom organizacyjnym.
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. 34 a ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wierzytelnoci Gminy Stary Targ oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Stary Targ z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.) zwane
dalej wierzytelnociami, wobec osób fizycznych,
prawnych oraz jednostek organizacyjnych ni posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej d³u¿nikami, mog¹ byæ w przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi:
1) umarzane w ca³oci,
2) umarzane w czêci,
3) odraczane,
4) rozk³adane na raty.
2. Przez wartoæ wierzytelnoci rozumie siê: nale¿noæ
g³ówn¹, odsetki oraz inne nale¿noci uboczne, wed³ug
stanu na dzieñ umorzenia lub udzielenia ulgi.
§2
1. Wierzytelnoæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci lub w czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika, lub d³u¿nik zmar³ nie
pozostawiaj¹c spadkobierców,
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3) zachodzi uwiarygodnione przypuszczenie, ¿e koszty dochodzenia nale¿noci pieniê¿nych przewy¿sz¹
wysokoæ zad³u¿enia,
4) postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
5) wyst¹pi³ przypadek losowy (po¿ar, powód, huragan, gradobicie),
6) d³u¿nik  osoba fizyczna pozostaje w bardzo trudnej
sytuacji materialnej b¹d rodzinnej i dochodzenie
nale¿noci z tego wzglêdu nie jest ekonomicznie
i spo³ecznie uzasadnione.
2. Umorzenie wierzytelnoci okrelonych w § 2 ust. 1 pkt 1
i 3-6 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 niniejszej uchwa³y, równie¿ z urzêdu.
§3
1. Umorzenie wierzytelnoci, za które odpowiada solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ gdy okolicznoci uzasadniaj¹ce umorzenie dotycz¹ wszystkich
d³u¿ników.
2. W przypadku umorzenia czêci wierzytelnoci, okrela
siê termin zap³aty pozosta³ej czêci wierzytelnoci. Nie
dotrzymanie warunku, o którym mowa w ust. 2 przez
d³u¿nika, powoduje cofniêcie umorzenia.
§4
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na
odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci na raty,
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes gminy lub jednostki organizacyjnej
gminy.
2. Okres odraczania lub rozk³adania na raty nie mo¿e przekroczyæ 36 miesiêcy.
§5
Umorzenie lub udzielenie ulg w sp³acaniu wierzytelnoci mo¿e byæ cofniête, je¿eli wyjdzie na jaw, ¿e dowody,
na podstawie których nale¿noci umorzono lub udzielono ulg w ich sp³aceniu okaza³y siê fa³szywe albo ¿e d³u¿nik wprowadzi³ w b³¹d, co do okolicznoci, które stanowi³y podstawê umorzenia lub udzielenia ulg.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Targ, który jest organem uprawnionym do umarzania
i udzielania ulg okrelonych w § 1 niniejszej uchwa³y w
formie zarz¹dzenia Wójta Gminy.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr XVI/121/99 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 30 wrzenia 1999 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych (nie bêd¹cych jednak zobowi¹zaniami
podatkowymi) a nadto udzielania innych ulg w sp³acaniu
tych nale¿noci jak równie¿ ustalenia organu uprawnionego do dokonywania tych czynnoci.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

3313
UCHWA£A Nr IX/93/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci i zwolnieñ w tym
podatku w Gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku
z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953
i Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. Od budynków lub ich czêci od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej:
1) mieszkalnych  0,47 z³,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 16,35 z³,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,70 z³,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  2,00 z³,
5) pozosta³ych:
a) letniskowych  5,70 z³,
b) gospodarczych i gara¿y wolnostoj¹cych na dzia³kach letniskowych  5,60 z³,
c) gospodarczych i gara¿y wolnostoj¹cych na dzia³kach budowlanych  4,07 z³,
d) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  5,70 z³.
2. Od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej 2% ich wartoci.
3. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³,
2) pod budownictwo mieszkaniowe  0,18 z³,
3) stanowi¹cych dzia³ki letniskowe  0,21 z³,
4) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,18 z³,
5) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,98 z³.
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§2

§1

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki i budowle lub ich czêci oraz grunty zajête na
prowadzenie zak³adów us³ugowych w bran¿ach: szewskiej, fryzjerskiej, zegarmistrzowskiej, szklarskiej, kowalskiej, tapicerskiej, krawieckiej, RTV i AGD,
2) budynki i budowle lub ich czêci oraz grunty wykorzystywane na cele publicznej ochrony przeciwpo¿arowej,
3) budynki i budowle lub ich czêci oraz zajête pod nie
grunty s³u¿¹ce do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków komunalnych w rozumieniu przepisów
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków,
4) budynki i budowle lub ich czêci oraz zajête pod nie
grunty na obszarze wysypisk mieci dopuszczonych
do u¿ytku publicznego,
5) budynki i budowle lub ich czêci oraz zajête pod nie
grunty zwi¹zane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w
wodê w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków,
6) budynki i budowle lub ich czêci oraz zajête pod nie
grunty wykorzystywane przez instytucje do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania kultury,
kultury fizycznej i sportu,
7) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Sulêczyno bez nieruchomoci wydzier¿awionych i wydanych
w posiadanie lub zarz¹d.

Zwalnia siê:
1) od podatku od rodków transportowych  rodki transportowe u¿ywane dla realizacji zadañ ustawowych i statutowych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
i stanowi¹ce zarazem ich rodki trwa³e z wy³¹czeniem
pojazdów, o których mowa w art. 8 ust. 2, 4 i 6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych;
2) od op³aty miejscowej:
a) dzieci do lat 14,
b) emerytów i rencistów oraz osoby ma³oletnie pozostaj¹ce na ich wy³¹cznym utrzymaniu.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/8/2002 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci i zwolnieñ w tym podatku w Gminie Sulêczyno (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 93, poz. 2425).

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Trac¹ moc:
1) ust. 2 w § 1 Uchwa³y Nr II/10/2002 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku w Gminie Sulêczyno
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 93,p oz. 2427);
2) § 2 Uchwa³y Nr II/12/2002 Rady Gminy Sulêczyno z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowociach Gminy Sulêczyno oraz uregulowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tej op³aty (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 93, poz. 2429).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

3314
UCHWA£A Nr IX/94/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od rodków transportowych oraz od op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku
z art. 12 ust. 4 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Sulêczyno
uchwala, co nastêpuje:

3315
UCHWA£A Nr IX/95/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów w Gminie Sulêczyno i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku
z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966)
Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania przez
osoby fizyczne psów na terenie Gminy Sulêczyno w
wysokoci 25,00 z³ od ka¿dego psa.
2. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia
15 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ posia-
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danego psa po tym terminie to wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia, je¿eli podatku
tego za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz, z
zastrze¿eniem ust. 3.
3. Podatek wp³aca siê w po³owie jego wysokoci od posiadania psa nabytego po dniu 30 czerwca danego
roku, je¿eli podatek ten nie zosta³ uiszczony przez poprzedniego posiadacza.
4. W terminach wskazanych w ust. 2 i 3 osoby fizyczne
wp³acaj¹ podatek w³aciwym inkasentom okrelonym
odrêbn¹ uchwa³¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydanie
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 100,00 z³.
§2
Obowi¹zek uiszczenia op³aty, o której mowa w § 1 powstaje z chwil¹ wykonania tej czynnoci. Zap³ata nastêpuje gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§2
Zwalnia siê z podatku jednego psa w ka¿dym gospodarstwie domowym.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki
podatku od posiadania psów i wprowadzenia zwolnieñ z
tego podatku (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 93, poz. 2428).
§5

§4
Traci moc uchwa³a Nr II/14/2002 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia
i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 93, poz. 2431).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

3316

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

3317
UCHWA£A Nr XV/317/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.

UCHWA£A Nr IX/96/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie
objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminu jej p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku
z art. 18 i art. 19 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953
i Nr 203, poz. 1966) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Sulêczyno
uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr142,
poz. 1591, z 2002 r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568), w zwi¹zku z brzmieniem art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r.
Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966) w zwi¹zku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów
Nr 15, poz. 83) i pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje
§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
wynosz¹:

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Masa ca³kowita
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

Stawka w z³otych
Rok produkcji do 1993 w³¹cznie
Rok produkcji po 1993
540,00
490,00
790,00
750,00
890,00
850,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3317
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2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowa¿ne
Rok
Rok produkcji
Rok
Rok produkcji
produkcji
do 1993
produkcji
do 1993 w³¹cznie
po 1993
w³¹cznie
po 1993
Dwie osie
1.470,00
1.440,00
1.560,00
1.550,00
1.480,00
1.450,00
1.580,00
1.560,00
1.490,00
1.460,00
1.590,00
1.580,00
1.500,00
1.470,00
1.600,00
1.590,00
Trzy osie
1.910,00
1.880,00
1.950,00
1.940,00
1.930,00
1.890,00
1.960,00
1.950,00
1.950,00
1.910,00
1.970,00
1.960,00
1.960,00
1.930,00
1.980,00
1.970,00
1.980,00
1.940,00
2.000,00
1.980,00
2.010,00
1.960,00
2.010,00
1.990,00
Cztery osie i wiêcej
1.970,00
1.940,00
2.010,00
2.000,00
2.000,00
1.950,00
2.020,00
2.010,00
2.010,00
1.970,00
2.030,00
2.020,00
2.030,00
2.000,00
2.452,80
2.452,80
2.050,00
2.010,00
2.452,80
2.452,80

3. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Masa ca³kowita
od 3,5 tony i poni¿ej 12 tony

Rok produkcji
do 1993 w³¹cznie
630,00

Stawka w z³otych
Rok produkcji
po 1993
540,00

4. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy +przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31
36

18
25
31
36

12
40

40

Stawka w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym Inny system zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowa¿ne
Rok
Rok
Rok
Rok produkcji
produkcji
produkcji
produkcji
do 1993 w³¹cznie
do 1993
po 1993
po 1993
w³¹cznie
Dwie osie
890,00
850,00
900,00
860,00
900,00
860,00
910,00
870,00
910,00
870,00
940,00
920,00
1.560,00
1.520,00
1.937,76
1.937,76
1.590,00
1.530,00
1.950,00
1.940,00
Trzy osie
1.670,00
1.520,00
1.740,00
1.730,00
1.740,00
1.730,00
2.548,65
2.548,65

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton:

Stawka

Masa ca³kowita
Od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji
do 1993 w³¹cznie
540,00

Rok produkcji
po 1993
450,00

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy +przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

12
28
33
36
38

28
33
36
38

12
36
38

36
38

Stawka w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
za równowa¿ne
Rok
Rok
Rok
Rok produkcji
produkcji
produkcji
produkcji
do 1993 w³¹cznie
do 1993
po 1993
po 1993
w³¹cznie
Jedna o
850,00
810,00
890,00
850,00
890,00
850,00
930,00
890,00
930,00
890,00
990,00
930,00
Dwie osie
930,00
890,00
990,00
930,00
990,00
930,00
1.030,00
990,00
1.000,00
940,00
1.310,00
1.300,00
1.030,00
960,00
1.320,00
1.310,00
1.160,00
1.150,00
1.710,00
1.700,00
Trzy osie
1.000,00
960,00
1.100,00
1.050,00
1.050,00
1.010,00
1.160,00
1.100,00
1.100,00
1.050,00
1.300,00
1.290,00

7. Autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Rok produkcji
do 1993 w³¹cznie
1.110,00
1.430,00

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

3318
UCHWA£A Nr XV/318/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIV/304/2003 Rady Miej-

Stawka w z³otych
Rok produkcji
po 1993
1.030,00
1.340,00

skiej w ¯ukowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie
podatku od nieruchomoci na terenie Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 200 poz. 1953, Nr 203
poz. 1966) oraz pkt 2 lit. b) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51 poz. 804) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
§ 1 pkt 2 lit. b) Uchwa³y Nr XIV/304/2003 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 27 listopada 2003 w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie Gminy ¯ukowo otrzymuje brzmienie:
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,31 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

3319
UCHWA£A Nr XVII/517/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska  czêci pó³nocnej
w Klukowie  Rêbiechowie w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lotniska  czêci pó³nocnej w Klukowie  Rêbiechowie w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na
rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 006) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi

administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb), azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
53  funkcje wydzielone uci¹¿liwe (np. oczyszczalnia
cieków, elektrociep³ownia, porty lotnicze, lotniska,
l¹dowiska helikopterów, cmentarze itd.) plus dominanty
funkcyjne z zakresu stref 41 i 42
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg.
82  drogi i ulice zbiorcze
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg
01 wody chronione
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³-
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3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
miast, wymagaj¹ oczyszczenia zgodnie z przepisami
szczególnymi.
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.

kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni sprzeda¿y
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

6.

Targowiska, hale targowe

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

Biura, urzêdy, poczty, banki

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

10.

Kocio³y, kaplice

11.

Domy parafialne, domy kultury

12.

Kina, teatry

13

Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe,
stadiony

14.

Obiekty muzealne i wystawowe

15.

Szko³y wy¿sze, obiekty
dydaktyczne

16.

Place sk³adowe, hurtownie,
magazyny

17.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

18.

Rzemios³o us³ugowe

3

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa
nieograniczonego
Parkowania
4

1 mieszkanie

MIN 2

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6
1,2

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

Podstawa
odniesienia

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych

Uwagi

5

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22

100 miejsc
siedz¹cych

MIN 16 + 0,3 m.p.
dla autokaru

1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 20 +0,3 m.p.
dla autokaru

10 studentów

MIN 1,5

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 3

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOTNISKA 
CZÊCI PÓ£NOCNEJ W KLUKOWIE RÊBIECHOWIE
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2703
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1.59 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno us³ugowo sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
3) stacje paliw,
4) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
5) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  na zachód od strefy ograniczeñ wysokoci oznaczonej na rysunku planu  do
rzêdnej terenu 140 m n.p.m., na wschód od linii tej
strefy ograniczeñ  do rzêdnej terenu 137 m n.p.m.,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy S³owackiego (poza obszarem planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych winny spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla lokalizacji tego typu obiektów w strefie
uci¹¿liwoci od lotniska.

Poz. 3319

2) na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej min
30%.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) obszar po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci akustycznej lotniska,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z funkcjonowaniem
ujêcia wody Straszyn.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOTNISKA 
CZÊCI PÓ£NOCNEJ W KLUKOWIE RÊBIECHOWIE
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2703
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 62.73 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 53 Funkcje wydzielone uci¹¿liwe: lotnisko
z us³ugami i obiektami towarzysz¹cymi (np. terminal
pasa¿erski, rêkawy pasa¿erskie, obiekty obs³ugi technicznej, kompleks hotelowy, kompleks handlowo-us³ugowy, parkingi, stacja paliw dla samochodów).
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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1) drogi  dojazd od ulicy S³owackiego (poza obszarem planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do systemu kanalizacji deszczowej w granicach portu lotniczego,
8) utylizacja odpadów sta³ych  wed³ug decyzji Wojewody Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdañska.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg. wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn,
2) obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu
Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ lokalizacji kolektora
sanitarnego o znaczeniu tranzytowym,
b) nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ dostêpu gestora do
istniej¹cych i projektowanych sieci w celu zapewnienia ich eksploatacji i konserwacji,
c) przez teren przebiega rów melioracyjny odprowadzaj¹cy wody opadowe z terenów poza lotniskiem  nale¿y zapewniæ dostêp do niego dla
gestora w celu konserwacji i eksploatacji, mo¿liwoæ skanalizowania.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z funkcjonowaniem ujêcia wody Straszyn.
b) odprowadzenie wód opadowych z terenu portu
lotniczego zgodne z decyzj¹ nr R/-V-6811/S/
35-3/02/mm, R/-V-6811/U/22/02/mm Wojewody Pomorskiego,
c) postêpowanie z odpadami innymi ni¿ niebezpieczne wed³ug decyzji O-III-7635/101/87-1/
2000 Wojewody Pomorskiego,
d) wytwarzanie i postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi wed³ug decyzji O-III-6620/90/2000/
E¯ Wojewody Pomorskiego,
e) miejsce i sposób gromadzenia odpadów na te-
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renie portu lotniczego wed³ug decyzji Prezydenta
Miasta Gdañska nr WO-I-7638/11/2000/AD,
f) odleg³oci projektowanego kolektora sanitarnego od
budynków zgodnie z Polsk¹ Norm¹,
g) zagospodarowanie w obszarze ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto zlokalizowanego w Gdañsku  Rêbiechowie
zgodnie z przepisami szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zachowanie stawu i zieleni przywodnej vis a« vis
Portu Lotniczego.
b) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej min
30%;
c) nawierzchnia przepuszczalna wykonana z p³yt a¿urowych, dla parkingów wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOTNISKA 
CZÊCI PÓ£NOCNEJ W KLUKOWIE RÊBIECHOWIE
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2703
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1.16 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno us³ugowo sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale, domy opieki spo³ecznej,
3) obiekty zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15.0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  6.0 m od granicy z terenem 00401.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd jednym wjazdem z ulicy tzw. Nowej
S³owackiego, oraz z ulicy przyleg³ej do wschodniej
granicy planu, (poza obszarem planu)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci lotniska zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoci zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi normami,
2) na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej min
30%.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) obszar czêciowo po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci
akustycznej lotniska,
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ dostêp
do rowu (005-01) w celu umo¿liwienia jego konserwacji.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z funkcjonowaniem ujêcia wody Straszyn.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  nie ustala siê,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z funkcjonowaniem ujêcia wody Straszyn.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: utrzymanie otwartego koryta rowu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOTNISKA 
CZÊCI PÓ£NOCNEJ W KLUKOWIE RÊBIECHOWIE
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2703

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOTNISKA 
CZÊCI PÓ£NOCNEJ W KLUKOWIE RÊBIECHOWIE
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2703
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0.08 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 01
Wody chronione: rów melioracyjny.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. Pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.

1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 1.00 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L 1/2, fragment, jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu. Szerokoæ pasa ruchu 3,0 m. Prêdkoæ projektowana Vp= 30 km/h.
Trasa rowerowa lokalna, chodnik.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Nie mniej ni¿ 12.0 m, w granicach planu  zgodnie z
rysunkiem planu.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) dopuszcza siê etapow¹ realizacjê ulicy jako drogi jednopasowej z mijankami,
c) wykorzystanie jezdni dla ruchu rowerowego,
d) chodnik po pó³nocnej stronie ulicy.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z funkcjonowaniem ujêcia wody Straszyn.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zastosowanie chodników
winno byæ uzasadnione potrzebami terenów przyleg³ych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOTNISKA 
CZÊCI PÓ£NOCNEJ W KLUKOWIE RÊBIECHOWIE
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2703
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0.23 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z 1/2 jedna jezdnia, ulica Juliusza S³owackiego, dwa pasy ruchu. Szerokoæ pasa ruchu 3.5 m.
Trasa rowerowa G³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu,
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Strzelenki zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: sposób zagospodarowania terenu powinien
odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z funkcjonowaniem ujêcia wody Straszyn.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: typ przekroju drogi dla rowerów: jednostronna droga (cie¿ka) dla pieszych
i rowerów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska  czêci pó³nocnej w Klukowie  Rêbiechowie w miecie
Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) granice obszaru ograniczonego u¿ytkowania,
5) granice obszarów ograniczeñ wysokoci.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
jednostki strukturalnej Klukowo  Rêbiechowo w
Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska LXXX/596/94 z dnia 19 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz.
Województwa Gdañskiego nr 18 poz. 82 z dnia 31
sierpnia 1994 r.)
2) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Województwa Gdañskiego Nr 18
poz. 102)
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

3320
UCHWA£A Nr XVI/87/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zm.) w zwi¹zku z art. 5, ust. 1, art. 7,
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, z pón.
zm.), pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
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31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804) oraz art. 4, ust. 1 i art. 13, ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718 z pón.zm.) Rada Gminy £êczyce uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy £êczyce nastêpuj¹ce stawki
podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,43 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  12,58 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  6,44 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³,
e) letniskowych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,82 z³,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,54 z³.
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3  7 ustawy z dnia
12.01.1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. z
2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, z pón.zm).
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni  0,47 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni 
3,41 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego, od 1 m2 powierzchni  0,10 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki, budowle i grunty lub ich czêci zajête i bezporednio u¿ytkowane wy³¹cznie do prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej, opieki przedszkolnej, ochrony przeciwpo¿arowej, zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowa-dzania cieków.
2. Zwalnia siê z podatku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
lit. f emerytów i rencistów  by³ych rolników, którzy
przekazuj¹c gospodarstwo rolne w zamian za emeryturê lub rentê trwale zaprzestali prowadzenia dzia³alnoci rolniczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

3321
UCHWA£A Nr XVI/88/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 art. 14 ust. 1 i 2 i 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó. zm.) oraz pkt 4
Obwieszczenia Ministrów Finansów z dnia 31 padziernik 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 804) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 50 z³ za jednego psa.
§2
Podatek op³aca siê z góry bez wezwania, w terminie
do dnia 15 marca danego roku, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie  w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia.
§3
Podatek za psa nabytego po dniu 30.06. danego roku
wp³aca siê w po³owie wysokoci ustalonej w ust. 1 jeli
nie op³aci³ go poprzedni w³aciciel.
§4
Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w § 1 psy
wszystkich ras z wyj¹tkiem psów, na których posiadanie
wymagane jest zezwolenie okrelone w odrêbnych przepisach.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

3322
UCHWA£A Nr XVI/89/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za 1 q na
obszarze Gminy £êczyce za okres pierwszych trzech
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kwarta³ów 2003 r. przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6, ust. 3 w zwi¹zku z art. 6,
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj. z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431, z pón. zm.)
oraz komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2003 r. (M.P. Nr 49, poz. 771), Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê do kwoty 33,00 z³otych redni¹ cenê skupu
¿yta za 1 q na obszarze Gminy £êczyce za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

3323
UCHWA£A Nr XVI/90/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

1. Wprowadza siê w gminie £êczyce op³aty administracyjne za:
a) wydawane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 50 z³
za jeden komplet wy¿ej wymienionych dokumentów,
b) sporz¹dzenie testamentu:
 w siedzibie Urzêdu Gminy w wysokoci  100 z³,
 poza siedzib¹ Urzêdu Gminy w wysokoci  150 z³.
Op³atê za sporz¹dzenie testamentu uiszcza ka¿dorazowo osoba ¿¹daj¹ca sporz¹dzenia takiego testamentu
przy zg³aszaniu tego ¿¹dania.
2. Op³aty administracyjne nale¿y uiszczaæ gotówk¹ w
kasie Urzêdu Gminy £êczyce.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
ale nie wczeniej ni¿ z up³ywem 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

3324
UCHWA£A XVI/91/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó. zm.) oraz
pkt 5 Obwieszczenia Ministrów Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 804), Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm.),
pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.w sprawie wysokoci górnych stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P Nr 51,
poz. 804) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z póm.
zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

1. Ustala siê op³atê targow¹ w gminie £êczyce w wysokoci 20 z³ dziennie.
2. Op³atê nale¿y uiciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy
£êczyce nie póniej ni¿ w dniu sprzeda¿y, przed jej rozpoczêciem.
3. Otrzymany dowód wp³aty jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.

Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
553 z³
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie
754 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
855 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

w sprawie wysokoci op³at lokalnych w gminie £êczyce na 2004 rok.
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Liczba osi
i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18

18

12
18
26

18
26

12
26
29

26
29

Stawka podatku w (z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
890
1052
Trzy osie
906
1173
1373
Cztery osie i wiêcej
906
1500
2136

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ycia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
402 z³

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
31

18
31

12
40

40

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1252
1252
1106
1577
1577
1106
1700
2453

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku w (z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3
Dwie osie
806
1490
1710
Trzy osie
1700
2220

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18

18

604 z³
805 z³

4
1006
1690
1938
1900
2549

wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
252 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku w (z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Jedna o
172
462

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
272
562

Dziennik Urzêdowy
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 7935 

Poz. 3324, 3325, 3326

Dwie osie
12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

272
924
1124
1480

310
1124
1292
1700

924
1116

1124
1281

Trzy osie

4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1029 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1408 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i ma zastosowanie do
podatku nale¿nego za 2004 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

3325
UCHWA£A Nr XII/67/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci:
Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 0,63 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntu pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
3,41 z³,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,20 z³,
4) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych osób, których jedynym ród³em utrzymania jest renta lub emerytura  0,16 z³.
Od budynków lub ich czêci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych  0,52 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  14,41 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na

prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³,
5) od 1m2 budynków zajêtych na cele bytowe mieszkañców (chlewiki, szopki, gara¿e wolnostoj¹ce/- 3,59 z³,
6) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków pozosta³ych
 5,82 z³.
Od budowli:
1) od budowli s³u¿¹cych do produkcji i przesy³u wody od
wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych 
1%,
8) od budowli pozosta³ych od ich wartoci okrelonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2%.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/9/2002 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

3326
UCHWA£A Nr XII/68/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki gospodarcze bêd¹ce we w³adaniu rencistów
i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne za
rentê lub emeryturê z wyj¹tkiem budynków zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
2) nieruchomoci wykorzystywane na cele kulturalne,
sportowe i cele ochrony przeciwpo¿arowej,
3) nieruchomoci wykorzystywane na zbiorowe zaspokajanie potrzeb ludnoci w zakresie kanalizacji usuwania i oczyszczania cieków komunalnych.
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§2
Traci moc uchwa³a Nr III/10/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzenia zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

3327
UCHWA£A Nr XII/69/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej, sposobu jej poboru, okrelenia inkasentów i wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
ustawy z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej:
1) przy pla¿y w Sztutowie i w K¹tach Rybackich  40 z³,
2) w pozosta³ych miejscach  15 z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w formie inkasa
i ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§3

Poz. 3326, 3327, 3328, 3329

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
ustawy z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 r z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1. Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego  100 z³.
2. Za uzgodnienie projektu w zakresie przebiegu w drogach i dzia³kach gminnych sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych,  50 z³.
3. Za uzgodnienie projektu w zakresie przebiegu w drogach i dzia³kach gminnych sieci energetycznych, telekomunikacyjnych  100 z³.
4. Za uzgodnienie projektu sieci drogowych dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzglêdnieniem istniej¹cej infrakstruktury
i dróg gminnych  100 z³.
5. Za uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogê gminn¹
 30 z³.
§2
Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje z
chwil¹ wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie czynnoci
urzêdowej, a je¿eli w wyniku tej czynnoci ma byæ wydany dokument- z chwil¹ wydania tego dokumentu.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia
op³at administracyjnych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Inkasentami op³aty targowej bêd¹ osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

§4
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r. i Nr V/38/2003 z dnia 28 marca 2003 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

3328
UCHWA£A Nr XII/70/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych.

3329
UCHWA£A Nr XII/71/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, ustalenia zasad poboru, terminów p³atnoci, oraz zwolnieñ z podatku.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. ustawy z 2002 r.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 15 z³.
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Poz. 3329, 3330, 3331
§2

§3

Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa przez so³tysów w terminie do dnia 15 maja.

Okrela siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od zainkasowanych wp³at przez inkasentów osobicie.

§3

§4

Zwalnia siê od podatku od posiadania psów psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw domowych.

Wynagrodzenie bêdzie wyp³acone po up³ywie ka¿dego kwarta³u.

§4

§5

Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, ustalenia zasad poboru, terminów p³atnoci, oraz zwolnieñ z podatku.

Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie poboru
podatku od nieruchomoci i podatku rolnego w drodze
inkasa, okrelenie inkasentów oraz wysokoci za inkaso.

§5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia
2004.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

3330

3331

UCHWA£A Nr XII/72/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr XII/73/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych i podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okrelenia
wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) i art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. U.
Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy
Sztutowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych i podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
§2
Poboru podatków okrelonych w § 1 w drodze inkasa
dokonuj¹ so³tysi.

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12

13

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sztutowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  515 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  725 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.132 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynosz¹:

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
DWIE OSIE
1 288

Inne systemy
zawieszenia
Osi jezdnych

1 338
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13
14
15

14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1 338
1 441
1 543

1 441
1 543
1 647

TRZY OSIE
1 338
1 441
1 543
1 647
1 749
1 749
CZTERY OSIE I WIÊCEJ
1 441
1 543
1 647
1 750
1 750

3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1.235 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1.338 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.440 z³,

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy +przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

12
18
25
31
12
40

1 543
1 647
1 749
2 453
2 453

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Stawki podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Mniej ni¿
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
DWIE OSIE
18
875
25
926
31
1 029
1 415
TRZY OSIE
40
1 250
1 730

5) od przyczepy i naczepy, których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) stawka podatku wynosi  1.132 z³,

1 441
1 543
1 647
1 749
1 852
1 852

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

926
1 029
1 132
1 940
1 730
2 550

6) od przyczepy i naczepy, których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:
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Poz. 3331, 3332, 3333

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
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Stawki podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
Mniej ni¿
pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
JEDNA O
18
308
411
25
411
515
515
619
DWIE OSIE
28
411
515
33
620
850
38
850
1 295
1 150
1 700
TRZY OSIE
38
680
943
943
1 281

Nie mniej ni¿

12
18
25
12
28
33
38
12
38

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  720 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.440 z³.
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych uwzglêdniaj¹c
ich wp³yw na rodowisko naturalne okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  465 z³,
 lit. b)  675 z³,
 lit c)  1.082 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3:
 lit a)  1.185 z³,
 lit b)  1.288 z³,
 lit c)  1.390 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5  1.075 z³
d) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  670 z³,
 lit. b)  1.390 z³.

3332
UCHWA£A Nr XI/83/03
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr V/19/94 Rady Gminy
Mi³oradz z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie op³at za
pobór wody, odprowadzania cieków oraz wywozu nieczystoci sta³ych z terenu gminy Mi³oradz (zmiana XI).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz Art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, 43 ze zm. Dz. U. z 1997 r. Nr 4 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) Rada
Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 cytowanej na wstêpie uchwa³y w pkt III dodaje
siê zapis:
11,50 z³ brutto od pojemnika (110 l).

§2

§2

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr III/16/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku
od rodków transportowych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

Przewodnicz¹cy Rady
T. Majewski

3333
UCHWA£A Nr XI/84/03
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr VII/34/95 Rady Gminy Mi³oradz z dnia 31 stycznia 1995 r. (zmiana IX).
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
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Poz. 3333, 3334, 3335
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. z pón. zm.) Rada Gminy Mi³oradz
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/34/95 Rady Gminy Mi³oradz z dnia
31 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za
gara¿e stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ Gminy Mi³oradz
skrela siê dotychczasow¹ treæ § 1 i nadaje siê mu nowe
brzmienie: Ustala siê stawkê za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿u w wysokoci 1,90 z³ plus podatek VAT.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Majewski

3334
UCHWA£A Nr XVI/147/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci
gruntów bêd¹cych w posiadaniu wspólnot mieszkaniowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó. zmianami) w zwi¹zku
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

3335
UCHWA£A Nr XVI/148/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/309/93 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe gminnego
transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. ustawy Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
z pón. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVI-309/93 Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego uchyla siê dotychczasow¹ treæ za³¹cznika nr 1
i wprowadza siê nowe jego brzmienie o treci jak w ZA£¥CZNIKU Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego  nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 lutego 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty lub
ich czêci przyleg³e do budynku mieszkalnego, stanowi¹ce w³asnoæ Gminy  Miasta Lêbork, oddane wspólnotom mieszkaniowym w posiadanie na podstawie zawartej z w³acicielem umowy: u¿yczenia, dzier¿awy lub innego tytu³u prawnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu przez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/148/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 15 grudnia 2003 r.
CENNIK URZÊDOWY
ZA US£UGI GMINNEGO TRANSPORTU ZAK£ADU
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LÊBORKU
Ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT
Komunikacja w granicach miasta Lêborka.
Bilety jednorazowe:
 normalne jednorazowe  1,40 z³.
 ulgowe  0,70 z³.
Bilety miesiêczne w granicach miasta Lêborka:

Wyszczególnienie
normalne na 1 liniê
normalne na 2 linie
ulgowe na 1 liniê
ulgowe na 2 linie

Wa¿ne w dni
robocze
(ustawowe)
35,00 z³
39,00 z³
17,50 z³
19,50 z³

Wa¿ne
we wszystkie
dni miesi¹ca
37,00 z³
41,00 z³
18,50 z³
20,50 z³
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Komunikacja poza granicami miasta Lêborka

Bilety jednorazowe:
 normalne jednorazowe do 10 km  2,50 z³,
 ulgowe  1,25 z³,
 normalne jednorazowe ponad 10 km  3,40 z³,
 ulgowe  1,70 z³.
Bilety miesiêczne poza granicami miasta Lêborka:

Wyszczególnienie
normalne na 1 liniê
normalne na 2 linie
ulgowe na 1 liniê
ulgowe na 2 linie

Wa¿ne w dni
robocze
(ustawowe)
48,00 z³
51,00 z³
24,00 z³
25,50 z³

Wa¿ne
we wszystkie
dni miesi¹ca
53,00 z³
56,00 z³
26,50 z³
28,00 z³

 op³ata za przejazd bez wa¿nego biletu  50,00 z³,
 p³atne w ci¹gu 24 godzin  45,00 z³,
 op³ata za przejazd celem dowiezienia pasa¿era dla
sprawdzenia to¿samoci  35,00 z³,
 op³ata za zabrudzenie wnêtrza autobusu  35,00 z³,
 op³ata manipulacyjna za sprzeda¿ biletu w autobusie 
0,20 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej od 12 ton wg. za³¹cznika
nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton wg. za³¹cznika nr 3 do niniejszej
uchwa³y;
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg. za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y;
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego wg. za³¹cznika nr 5 do niniejszej
uchwa³y:
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równa lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg. za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y:
7) od autobusu wg. za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2

3336
UCHWA£A Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2004 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. Nr 9 poz. 84
z 2002 r., zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) oraz pkt 3
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 804) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatków od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz.
M.F. Nr 15, poz. 83) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg. za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y;

1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy s³u¿¹ce do akcji ratowniczej.
2. Stawkê podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12
ton wiadcz¹cych us³ugi w zakresie przemys³u drzewnego obni¿a siê o 10%.
3. Stawkê podatku dla autobusu s³u¿¹cego do dowozu
dzieci do szkól obni¿a siê o 70%.
4. Podatek od rodków transportowych bêdzie pobierany przez Urz¹d Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

do

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1995 r.
po 1995 r.
616,80
570,00
720,00
670,00
800,00
750,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3336
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿
mniej ni¿
Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Cztery osie i wiêcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Stawka podatku w z³otych

960,00
1.060,00
1.160,00
1.260,00
1.070,00
1.170,00
1.270,00
1.370,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.630,00
1.730,00
2.452,80
2.452,80
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

3,5

Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1995 r.
po 1995 r.
620,00
670,00
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
960,00
1.210,00
1.260,00
1.450,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
960,00
1.210,00
1.260,00
1.937,76

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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12
40

Trzy osie
1.400,00
1.800,00

40

1.750,00
2.548,65
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

do

7

Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1995 r.
po 1995 r.
620,00
570,00
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
Jedna o
350,00
400,00
450,00
Dwie osie
550,00
700,00
850,00
1.150,00
Trzy osie
700,00
950,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
400,00
400,00
600,00
550,00
890,00
1.300,00
1.700,00
950,00
1.300,00
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XIV/76/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿

równej lub wy¿szej

30
-

30

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1995 r.
po 1995 r.
920,00
870,00
1.600,00
1.770,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3337, 3338
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3337
UCHWA£A Nr V/25/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/64/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2002.

Statut Gminy Wiejskiej Cz³uchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnyrn
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 1 13 poz. 984) oraz
art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.)
Rada (iminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1
Przyj¹æ sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny z wykonania bud¿etu za 2002 rok, które stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

3338
UCHWA£A Nr VI/64/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cz³uchów.
W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591; ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Statut Gminy Cz³uchów.
2. Statut Gminy stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Gminy Cz³uchów uchwalony uchwa³¹ Nr XVI/110/96 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 28 marca 1996 r., z pón. zm., którego t.j. zosta³ og³oszony w Dz.
Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r. 21, poz. 78.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cz³uchów.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

§1
Statut Gminy okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy,
Komisji Rady i Wójta Gminy,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady,
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji oraz korzystanie z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê wiejsk¹ Cz³uchów,
2) radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Cz³uchowie,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy w Cz³uchowie,
4) komisji rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy w Cz³uchowie,
5) wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Cz³uchów, bêd¹cego organem wykonawczym Gminy,
6) statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Wiejskiej Cz³uchów,
7) urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy,
8) Przewodnicz¹cym rady- nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Cz³uchowie lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy w Cz³uchowie wykonuj¹cego obowi¹zki Przewodnicz¹cego w sytuacjach
opisanych w Statucie.
Rozdzia³ II
Gmina Wiejska Cz³uchów
§3
1. Gmina Wiejska Cz³uchów jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego powo³ana dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze gminy z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹
swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Mapa gminy oraz opis jej granic stanowi¹ za³¹cznik
nr 1* do Statutu.
§4
W gminie tworzy siê jednostki pomocnicze  so³ectwa.

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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§5

§ 11

1. W celu wykonywania swoich zadañ gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.

§6
1. Herbem gminy jest g³owa wo³u otoczona z³otymi k³osami na czerwonym tle.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Cz³uchów.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze gminy.
§7
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki organizacyjnej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien 
w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalnie uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych
okrela odrêbny statut.
2. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
3. Jednostki pomocnicze gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji.
4. Rada na wniosek zebrania wiejskiego, mo¿e uchwa³¹
przekazaæ so³ectwu wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, z której so³ectwo korzysta i któr¹ zarz¹dza w
zakresie ustalonym w statucie so³ectwa.
§ 10
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i przek³ada informacje
w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
2. Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.
§ 13
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
poprzez wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje rady pozostaje pod kontrol¹ rady oraz
sk³adaj¹ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
§ 14
Do wewnêtrznych organów rady nale¿y:
1) Przewodnicz¹cy rady oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych rady,
2) komisja rewizyjna,
3) komisje sta³e wymieniane w statucie,
4) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 15
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony rodowiska,
3) Owiaty, Kultury i Opieki Spo³ecznej,
4) Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres zadania.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy rady organizuje pracê rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodnicz¹cego rady i wiceprzewodnicz¹cych rady dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Czynnoci ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 17
Przewodnicz¹cy rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy wiceprzewodnicz¹cy w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
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§ 18
W przypadku odwo³ania b¹d wyganiêcia mandatu
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rady przed
up³ywem kadencji, rada na swej najbli¿szej sesji dokona
wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w §
17 statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania rady
na zewn¹trz.
2. Rada na wniosek przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹ ni¿ Przewodnicz¹cy osobê
do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 20
Do obowi¹zków wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub statut dla
przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku przewodnicz¹cego.
§ 21
Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodnicz¹cy.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady i nie
wyznaczenie wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego rady wykonuje starszy wiekiem wiceprzewodnicz¹cy rady.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych
koordynuj¹ z ramienia rady prace komisji i rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodnicz¹cy rady.

wykonywania zadañ rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Plan pracy rady przyjmuje rada na wniosek przewodnicz¹cego rady.
II. Przygotowanie sesji
§ 26
1. Sesje przygotowuje przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy rady lub wiceprzewodnicz¹cy rady w sytuacjach okrelonych w statucie.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji rady powiadamia siê radnych najpóniej 7 dni
przed terminem obrad za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminu o jakich mowa w ustêpie nr 4 rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego na
pocz¹tku obrad przed g³osowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
sesji rady powinny byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 27

Tryb pracy Rady
I. Sesje Rady

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady po zasiêgniêciu opinii wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym  sekretarz i skarbnik gminy.
3. Do udzia³u w sesjach rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
pracownicy urzêdu zatrudnieni na stanowiskach, oraz
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli rady.

§ 24

§ 28

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) wnioski i deklaracje  zawieraj¹ce zobowi¹zania do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalne niewi¹¿¹ce wezwanie
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcie inicjatywy czy zobowi¹zania.
3. Do postanowieñ, wniosków i deklaracji, owiadczeñ
i apeli nie ma zastosowania przewidziany w statucie
tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

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

§ 23
Obs³ugê rady i jej organów zapewnia biuro rady wchodz¹ce w sk³ad urzêdu gminy.
Rozdzia³ V

§ 25
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do

§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji dopuszczalne jest jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja obywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego rady b¹d radnego,
rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na
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niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie w³aciwe obradowanie lub podjecie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. Na wniosek radnego rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
§ 37

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy rady.
2. Rada na wniosek przewodnicz¹cego powo³uje sporód
radnych sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie
listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o
podobnym charakterze.

1. Przewodnicz¹cy rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. W uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
przewodnicz¹cego rady.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym za zgod¹ Rady.

§ 33

§ 38

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego rady formu³ Otwieram (kolejny numer
sesji) sesjê Rady Gminy w Cz³uchowie.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 32 ust. 2.

1. Przewodnicz¹cy rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Jeli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji przewodnicz¹cy rady
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿na odebraæ mu g³os nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sesji tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 32

§ 34
Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 35
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) powo³anie sekretarza,
3) informacje przewodnicz¹cego rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
4) sprawozdanie wójta z pracy urzêdu w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ rady,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania,
7) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
8) wolne wnioski radnych i so³tysów.
§ 36
1. Interpelacje i wnioski sk³ada siê w istotnych sprawach
wspólnoty samorz¹dowej przy czym powinny byæ one
sformu³owane jasno i zwiêle.
2. Odpowiedzi na interpelacje udziela: przewodnicz¹cy
rady, przewodnicz¹cy merytorycznej komisji, wójt b¹d
wyznaczony przez wójta pracownik gminy lub kierownik jednostki organizacyjnej.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone na pimie
w terminie 14 dniowym.
4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane równie¿ na pimie na
rêce przewodnicz¹cego rady w czasie sesji lub miêdzy
sesjami.
5. Odpowied na pisemn¹ interpelacjê radnego winna byæ
udzielona równie¿ w ci¹gu 14 dni.
6. Biuro rady prowadzi ewidencjê zg³oszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad terminowym za³atwieniem.

§ 39
N wniosek radnego przewodnicz¹cy rady przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym radê.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zamkniêcia i zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad,
 g³osowania bez dyskusji,
 sprawdzenia listy obecnoci.
2. Wnioski formalne przewodnicz¹cy rady poddaje pod
g³osowanie.
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§ 41

§ 48

1. Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego, po uprzednim jego zawiadomieniu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

1. W okresie miêdzy sesjami lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy rady po wys³uchaniu
protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do rady.
3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 42
1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodnicz¹cy rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub wójtowi
ustosunkowanie siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 43
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy rady
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam (kolejny numer sesji) sesjê Rady Gminy Cz³uchów.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 44
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchwalenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienie ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych pomy³ek.
§ 45
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 46
Z ka¿dej sesji pracownik biura rady sporz¹dza protokó³, w którym musi byæ odnotowany przebieg obrad oraz
podejmowane rozstrzygniêcia.
§ 47
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
ustalony porz¹dek obrad,
przebieg obrad, w szczególnoci treci wyst¹pieñ albo
ich streszczenia, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszonych pisemnie wyst¹pieñ,
przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
podpis Przewodnicz¹cego obrad, osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³ oraz sekretarza sesji.

§ 49
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty projektów
uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.
2. Protokó³ z sesji sporz¹dza siê w terminie 15 dni od dnia
zakoñczenia sesji.
III. Uchwa³y
§ 50
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele o jakich mowa w § 25 ust. 2
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 51
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje ka¿demu z radnych, wójtowi, komisjom rady, przewodnicz¹cym klubów rady, przewodnicz¹cemu rady gminy i co najmniej
grupie 5 radnych, chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeb okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y.
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcie w ¿ycie uchwa³y.
§ 52
Uchwa³y rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych, neologizmami.
§ 53
1. Uchwa³y rady podpisuje przewodnicz¹cy rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 54
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 55
1. Pracownik biura rady ewidencjonuje orygina³y uchwa³
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w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z
sesji rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

2.

IV. Procedura g³osowania
§ 56
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

3.

§ 57
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
Z zastrze¿eniem ust. 4.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza przewodnicz¹cy rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady.
4. Na wniosek radnego poparty przez co najmniej 5 radnych przewodnicz¹cy rady zarz¹dza g³osowanie imienne.
§ 58
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ rady, a
samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 59
1. Przewodnicz¹cy rady przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy rady podaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej id¹cy rozstrzyga przewodnicz¹cy rady.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób przewodnicz¹cy rady przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ
i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod
g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie
zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 60
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie

4.
5.

6.
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uchwa³y, w pierwszej kolejnoci rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie uchwa³y.
G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci z tym, ze w pierwszej kolejnoci
przewodnicz¹cy rady poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 61 ust. 2.
Przewodnicz¹cy rady zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
Przewodnicz¹cy rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 61

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osowanie
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grupy g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 62
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹, zosta³a oddana liczna g³osów o 1
wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
V. Komisje Rady
§ 63
1. Regulamin i przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji stanowi za³¹cznik
nr 3 do niniejszego statutu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy komisji rewizyjnej.
3. Do prac komisji stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce rady.
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§ 64
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 65
1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami z innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia rady, przewodnicz¹cy rady
lub wiceprzewodnicz¹cy rady koordynuj¹cy pracê komisji mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie radzie sprawozdania.
§ 66
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez
cz³onków danej komisji.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
§ 67
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych przedstawiaj¹ na sesji
rady sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez radê.
§ 68
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
VI. Radni
§ 69
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoja nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce
przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego komisji.
3. Wysokoæ diet oraz tryb ich wyp³acania rada okrela
w drodze odrêbnej uchwa³y.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 72
Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryby dzia³ania Komisji Rewizyjnej
I. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 73
Komisja rewizyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
§ 74
Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej organizuje pracê
komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego zastêpca.
§ 75
1. Cz³onkowie komisji rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od
udzia³u jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia zastêpcy przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej
decyduje rada.
4. Wy³¹czny cz³onek komisji rewizyjnej mo¿e odwo³aæ siê
na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do rady w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
II. Zasady kontroli
§ 76

1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków przewodnicz¹cy rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie o jakiej mowa w ust. 1, rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.

1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja rewizyjna bada w szczególnoci gospodark¹
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu gminy.
3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na
zlecenie rady, w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach rady.

§ 71

§ 77

§ 70

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przek³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu rady.

Komisja rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli.
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszernych zespo³ów
dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
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podmiotu stanowi¹cego niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 78
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
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2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.

§ 79

§ 83

1. Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawy
okrelonych dzia³añ.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisji rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

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

§ 80
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 78 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem.
Jako dowód mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci
dokumenty: wyniki oglêdzin, zaznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia
kontrolowanych.
III. Tryb kontroli
§ 81
1. Kontrole przeprowadza wy³oniony z cz³onków komisji
zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej trzech cz³onków.
2. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
§ 82
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.

IV. Protoko³y kontroli
§ 84
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyny odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 85
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowi¹zany do z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej.
§ 86
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce przewodnicz¹cego rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 87
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
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plarzach, które w terminie 3 dni od daty popisania protoko³u otrzymuj¹: przewodnicz¹cy rady, przewodnicz¹cy
komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
V. Plan pracy i sprawozdanie komisji rewizyjnej
§ 88
1. Komisja rewizyjna przedk³ada radzie do zatwierdzenia
planu pracy w terminie do 31 stycznia ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czeæ planu pracy komisji rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonania kontroli
mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czêci.
§ 89
Komisja rewizyjna sk³ada radzie roczne sprawozdanie
ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
§ 90
1. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
2. Obs³ugê biurow¹ komisji rewizyjnej zapewnia wójt.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 91
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 92
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
przewodnicz¹cemu rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym przewodnicz¹cego rady.
§ 93
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach rady.
2. Przewodnicz¹cy rady prowadzi rejestr klubów.
§ 94
Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji rady. Up³yw kadencji
rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubu.
§ 95
Pracê klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów wybierani przez cz³onków klubu.
§ 96
1. Kluby mog¹ uchwalaæ swoje regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze statutem gminy.

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów przewodnicz¹cemu rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 97
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji o trybu dzia³ania rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
Rozdzia³ VIII
Organizacja i tryb pracy organu wykonawczego
§ 98
Organem wykonawczym gminy jest wójt.
§ 99
Wójt jest wybierany w wyborach bezporednich w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr
113, poz. 984 z pón. zm.).
§ 100
1. Do zadañ wójta nale¿y:
1) organizowanie pracy urzêdu,
2) reprezentowanie urzêdu na zewn¹trz.
2. Organizowanie pracy urzêdu obejmuje:
1) przygotowanie wszystkich spraw, które wymagaj¹
uchwalenia przez radê,
2) wykonanie bud¿etu gminy i innych uchwa³ rady,
3) kierowanie urzêdem, sprawowanie nadzoru nad pracownikami urzêdu i kierownikami podleg³ych jednostek organizacyjnych.
3. Reprezentowanie urzêdu na zewn¹trz obejmuje:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
2) utrzymywanie kontaktów z jednostkami samorz¹du
terytorialnego, organami pañstwowymi, instytucjami pozarz¹dowymi itp.
§ 101
Wójt wykonuje swoje zadania za pomoc¹ urzêdu oraz
samorz¹dowych jednostek organizacyjnych.
§ 102
Wójt podejmuje rozstrzygniêcia w formie zarz¹dzeñ.
§ 103
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du maj¹tkiem sk³ada wójt.
2. Wójt jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnaty, lecz w razie wydania pisemnego polecenia przez
zwierzchnika wykonuje czynnoci zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie kontrasygnaty radê gminy i regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
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Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystanie
przez obywateli z dokumentów rady, komisji i wójta
§ 104
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji rady w tym komisji
rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ rady i zarz¹dzeñ wójta,
4) rejestr wniosków i opinii komisji rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
3. Dokumenty z okresu dzia³ania rady, wójta i komisji
udostêpnia pracownik do spraw obs³ugi rady w dniach
pracy urzêdu gminy w godzinach przyjmowania interesantów.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi lub je kopiowaæ i fotografowaæ.
5. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 4 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w urzêdzie gminy i w asycie pracownika urzêdu.
6.1.Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 1 ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
a) za uwierzytelnienie notatki  1 z³ za ka¿d¹ stronê,
b) za uwierzytelnienie fotografii  1 z³ za ka¿d¹ stronê,
c) za uwierzytelnienie odbitki kserograficznej  0,40
z³ za ka¿d¹ stronê.
7. Uprawnienia okrelone w ust. 1-5 nie maj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez radê, komisjê uchwa³ o
wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art.
73 KPA.
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Cz³uchów
Regulamin komisji rady
§1

Komisje rady gminy s¹ uprawnione do opiniowania
wszystkich spraw, które s¹ przedmiotem obrad Rady jak
równie¿ spraw przekazywanych pod obrady komisji w
wyniku interpelacji radnego, po przeg³osowaniu skierowania.
§2
Komisja mo¿e opiniowaæ sprawy nie le¿¹ce w kompetencji rady, dotycz¹ce dzia³alnoci wójta z zakresu administracji publicznej lub z zakresu zadañ zleconych po otrzymaniu wniosków.
§3
Komisja posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹.
§4
Komisje mog¹ organizowaæ sesje tematyczne.
§5
Komisje dzia³aj¹ w sk³adzie co najmniej 5 osobowym
tj. przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego oraz 3
cz³onków.
§6
Kandydata na przewodnicz¹cego i jego zastêpcê wybieraj¹ radni ze swojego grona.
§7
Obs³ugê administracyjn¹ posiedzeñ komisji wykonuje
pracownik biura rady.
§8
Obrady komisji s¹ wi¹¿¹ce przy obecnoci co najmniej
po³owy jej sk³adu i ka¿de posiedzenie komisji koñczy siê
opini¹ lub wnioskiem przyjêtym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§9

Rozdzia³ X
Przepisy koñcowe

Stanowisko komisji przedstawia jej przewodnicz¹cy lub
jego zastêpca informuj¹c o sprawach
nieuzgodnionych.

§ 105

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym i ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

Zakres przedmiotowy komisji obejmuje:
I. Owiaty, Kultury, Sportu i Opieki Spo³ecznej
1) opiniowanie projektu bud¿etu i sprawozdañ z jego
realizacji w przedmiotowym zakresie dzia³ania Komisji,
2) opiniowanie spraw dotycz¹cych funkcjonowania
przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych dla
których gmina jest organem prowadz¹cym,
3) opiniowanie harmonogramu prac remontowych w
placówkach podleg³ych gminie,
4) ocenê, opiniowanie i wnioskowanie spraw dotycz¹cych dzia³alnoci bibliotek,
5) inspirowanie dzia³alnoci spo³ecznej i profesjonalnej w dziedzinie owiaty, kultury, sportu i rekreacji,
6) opiniowanie stanu utrzymania bazy kulturalnej i sportowej,

§ 106
1. Zmiana statutu nastêpuje w formie przewidzianej dla
jego przyjêcia.
2. Zasady, tryb og³oszenia aktów prawa miejscowego, w
tym statutu gminy, okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.).
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7) ocenê i opiniowanie dzia³alnoci placówek kulturalnych i sportowych,
8) analizowanie oraz opiniowanie rozwi¹zañ organizacyjnych oraz spraw w zakresie funkcjonowania
placówek Opieki Spo³ecznej i S³u¿by Zdrowia,
9) wspó³pracê przy tworzeniu, opiniowaniu oraz ocenie realizacji gminnego programu rozwi¹zywania
problemów alkoholowych
10) opiniowanie spraw dotycz¹cych opieki spo³ecznej.
II. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu.
1) opiniowanie projektu i zmian bud¿etu.
2) rozpatrywanie sprawozdañ okresowych z wykonania bud¿etu.
3) opiniowanie programów gospodarczych.
4) okrelanie i tworzenie mechanizmów promocji gminy.
5) opiniowanie w sprawach przyjêcia zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej.
6) wspó³pracê z Komisj¹ Rewizyjn¹.
7) inspirowanie metod rozwi¹zywania problemów bezrobocia.
III.Komisja Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony rodowiska.
1) opiniowanie wydatków bud¿etowych i dochodów w
dzia³aniach zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dróg gminnych wodoci¹gów, kanalizacji, usuwania zanieczyszczeñ,
energii cieplnej i energetycznej,
3) ocenê ochrony rodowiska.
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UCHWA£A Nr VI/75/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Cz³uchów.
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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806),
art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U.Nr 132, poz. 622; zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770;
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; z 2003 r.
Nr 7, poz. 78) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/75/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Cz³uchów
§1
Zobowi¹zuje siê w³acicieli, nieruchomoci, wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, u¿ytkowników mienia komunalnego, jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami do utrzymania czystoci,
porz¹dku, ³adu i estetyki na terenie nieruchomoci.
§2
Podmioty gospodarcze zobowi¹zuje siê do stosowania w produkcji takich surowców i materia³ów, które zminimalizuj¹ powstawanie odpadów szczególnie niebezpiecznych.
§3
Obowi¹zek usuniêcia odpadów spoczywa na w³acicielu nieruchomoci.
§4
1. W³aciciele nieruchomoci maja obowi¹zek niezw³ocznego usuwania b³ota, niegu, lodu oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika po³o¿onego wzd³u¿ nieruchomoci.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e innych
czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
3. W okresie zimowym, po uprz¹tniêciu niegu lub lodu
chodnik lub czêæ nieruchomoci s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego nale¿y posypaæ piaskiem.
§5
W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do selektywnej zbiórki st³uczki szklanej i tworzyw sztucznych oraz
innych odpadów w miarê rozszerzania zakresu zbiórki.

§1

§6

Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Cz³uchów, które stanowi¹
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1. Do pojemników z napisem szk³o nale¿y wrzucaæ opakowania szklane bez nakrêtek.
2. Do pojemników nie nale¿y wrzucaæ butelek z tworzyw
sztucznych, szk³a okiennego, luster, szk³a zbrojonego,
porcelany.

§2
Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXIV/149/97 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia
27 czerwca 1997 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia

§7
1. Do pojemników z napisem tworzywa sztuczne nale¿y wrzucaæ puste butelki typu PET, folie budowlane
i opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych.
2. Do pojemników nie nale¿y wrzucaæ butelek z nakrêtkami, zanieczyszczonych opakowañ z tworzyw sztucznych.
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Poz. 3339
§8
Odpady organiczne nale¿y kompostowaæ.
§9

1. Zabrania siê mycia pojazdów samochodowych na parkingach, trawnikach, drogach publicznych oraz wewnêtrznych.
2. Mycie pojazdów na terenie nieruchomoci powinno
odbywaæ siê w taki sposób, aby nie powodowa³o ska¿enia zbiorników wodnych oraz ujêæ wody pitnej.
3. Naprawa pojazdów samochodowych powinna odbywaæ siê na utwardzonym pod³o¿u, a zu¿yte oleje oraz
p³yny gromadzone w szczelnych zbiornikach.
§ 10
1. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci mo¿e byæ dokonywane wy³¹cznie w miejscach na ten cel wyznaczonych.
2. Odpady sta³e nale¿y gromadziæ na terenie nieruchomoci w typowych pojemnikach 110l, 120l, 240l, 500l,
700l, 1100l i kontenerach, a na drogach publicznych
i terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego w
koszach ulicznych.
3. Odpady ciek³e nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
4. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y utrzymywaæ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
§ 11
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do usuwania odpadów sta³ych przynajmniej jeden raz na 2 miesi¹ce.
2. Nieczystoci ciek³e musza byæ usuwane z terenu nieruchomoci z czêstotliwoci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ przepe³nienie zbiornika.
3. Kosze znajduj¹ce siê na terenach u¿ytecznoci publicznej oraz drogach publicznych powinny byæ opró¿niane w miarê potrzeb wynikaj¹cych z koniecznoci zachowania czystoci i porz¹dku.
§ 12
Na w³acicielu nieruchomoci ci¹¿y obowi¹zek przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej i ponoszenia z tego tytu³u stosownych op³at, natomiast w przypadku wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej ostateczny termin przy³¹czenia wynosi 6 miesiêcy
od chwili jej wybudowania.
§ 13
Odbiór odpadów, opró¿nienie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoci ciek³ych mo¿e byæ dokonywane tylko przez podmioty uprawnione, posiadaj¹ce
stosowne zezwolenie.
§ 14
1. Odpady komunalne sta³e nale¿y wywoziæ na sk³adowisko odpadów komunalnych w m. Kie³pin oraz Nowy
Dwór.
2. Nieczystoci ciek³e gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych mog¹ byæ wywo¿one wy³¹cznie do stacji
zlewnej przy oczyszczalni cieków w Cz³uchowie, Chojnicach, Przechlewie.
3. Zabrania siê wywo¿enia i nawadniania ciekami ogrodów, pól i wylewania ich do rowów, rzek, jezior.

Dziennik Urzêdowy
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§ 15

1. W³aciciele przy pozbywaniu siê odpadów oraz nieczystoci ciek³ych zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych zobowi¹zani s¹ do korzystania wy³¹cznie z us³ug podmiotu uprawnionego, posiadaj¹cego
stosowne zezwolenie.
2. Dopuszcza siê wywóz odpadów sta³ych z nieruchomoci przez jej w³aciciela.
§ 16
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹:
a) umo¿liwiæ osobom upowa¿nionym przez Wójta
Gminy przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach oraz niniejszej uchwa³y;
b) udokumentowania usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych z nieruchomoci przez
uprawniony podmiot posiadaj¹cy zezwolenie, okazuj¹c umowy i dowody op³aty za te us³ugi lub dowód op³aty za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku w przypadku, gdy wywóz nast¹pi³ we w³asnym
zakresie.
c) udokumentowania wywozu nieczystoci ciek³ych z
nieruchomoci przez uprawniony podmiot posiadaj¹cy zezwolenie, okazuj¹c umowy i dowody op³aty
za te us³ugi lub dowód op³aty za odprowadzanie nieczystoci ciek³ych do sieci kanalizacji sanitarnej.
d) dokumenty potwierdzaj¹ce korzystanie z us³ug podmiotów posiadaj¹cych zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych, opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczystoci ciek³ych
oraz odprowadzanie nieczystoci ciek³ych do sieci
kanalizacyjnej nale¿y posiadaæ przez okres 12 miesiêcy. Dotyczy to równie¿ osób indywidualnie wywo¿¹cych odpady komunalne na sk³adowisko.
§ 17
Je¿eli na terenie nieruchomoci zostanie stwierdzone
sk³adowanie odpadów niebezpiecznych jej w³aciciel zobowi¹zany jest do postêpowania zgodnie z poleceniami
osób upowa¿nionych do czynnoci kontrolnych, ponosz¹c koszty nakazanych przedsiêwziêæ.
§ 18
Zakazuje siê spalania odpadów w paleniskach domowych oraz na terenie nieruchomoci z wyj¹tkiem biomasy oraz papieru.
§ 19
Zakazuje siê wypalania traw na trwa³ych u¿ytkach zielonych, nieu¿ytkach, rowach, skarpach kolejowych.
§ 20
Osoby posiadaj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane s¹
do:
a) do³o¿enia wszelkich starañ, by by³y one jak najmniej
uci¹¿liwe dla otoczenia;
b) usuwania zanieczyszczeñ z terenu przeznaczonego
do wspólnego u¿ytku spowodowanych przez zwierzêta;
c) nie wprowadzania zwierz¹t na place zabaw oraz piaskownic.
§ 21
Osoby posiadaj¹ce psy zobowi¹zane s¹ równie¿ do ich
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prowadzenia w miejscach publicznych na smyczy, zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w przypadku, gdy pies ma za³o¿ony kaganiec oraz w³aciciel ma
mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej kontroli nad zwierzêciem.
§ 22
Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolniczej powinno odbywaæ siê
z zachowaniem ni¿ej okrelonych zasad:
a) gromadzenie i usuwanie odchodów powinno odbywaæ siê zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach szczególnych;
b) prowadzenie hodowli nie powinno powodowaæ,
wobec innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci takich jak ha³as, odory, zanieczyszczenia odchodami;
c) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno  epidemiologicznych.

ca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej
szko³y podstawowej w Rychnowach, który otrzymuje
brzmienie:
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Rychnowach
nastêpuj¹cy obwód: Brzeno, D¹bki, Krery, Krzy¿anki,
Ko³dowo, Jaromierz, Murzynowo, Nie¿ywiêæ, Nowosió³ki, Piaskowo, Rychnowy, Sieroczyn, Skórzewo,
Zagórki.
2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y, o której mowa w
pkt 1 niniejszego paragrafu pozostaj¹ bez zmian.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
od 1 wrzenia 2003 r.

§ 23

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

W uzasadnionych przypadkach Wójt w porozumieniu
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podejmie decyzjê o obowi¹zkowej deratyzacji.
§ 24

3341

Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny.

UCHWA£A Nr VI/77/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.

§ 25
Postêpowanie w sprawach, o których mowa w § 24
toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w
sprawach o wykroczenie.
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UCHWA£A Nr VI/76/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian uchwa³y Nr IV/36/99 Rady Gminy
w Cz³uchowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu publicznej szko³y podstawowej w Rychnowach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zwi¹zku z art. 7
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806)) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 106, poz. 496; Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141,
poz. 943; Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Dz. U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126; Dz. U. z 2000 Nr 12, poz. 136;Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; Dz. U. z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 Nr 200,
poz. 1683)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê dotychczasow¹ treæ paragrafu 1 uchwa³y
Nr IV/36/99 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 15 mar-

w sprawie zmian uchwa³y Nr XXI/134/01 Rady Gminy
w Cz³uchowie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia szko³y filialnej w Biskupnicy z klasami I-III podporz¹dkowanej Szkole Podstawowej w Sto³cznie i zmiany obwodu Szko³y Podstawowej w Sto³cznie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zwi¹zku z art. 7
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806)) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 106, poz. 496; Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141,
poz. 943; Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Dz. U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126; Dz. U. z 2000 Nr 12, poz. 136;Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; Dz. U. z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 Nr 200,
poz. 1683)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê dotychczasow¹ treæ paragrafu 2 uchwa³y
Nr XXI/134/01 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia szko³y filialnej w
Biskupnicy z klasami I-III podporz¹dkowanej Szkole
Podstawowej w Sto³cznie i zmiany obwodu Szko³y
Podstawowej w Rychnowach, który otrzymuje brzmienie: Do obwodu Szko³y Podstawowej w Sto³cznie
nale¿¹: Barkowo, Biskupnica, Chrz¹stowo, Chrz¹stówko, Dobojewo, Gêbarzewo, Gozdnica, Krêpsk, Kujanki, Rogowo, Sto³czno, niaty, Zbrzyca.
2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y, o której mowa
w pkt 1 niniejszego paragrafu pozostaj¹ bez zmian.
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§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
od 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

3342
UCHWA£A Nr VI/78/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polnicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591; ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539
ze zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2001 r.
Nr 129, poz. 1440; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) 
Rada Gminy postanawia, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Gminnej Bibliotece Publicznej w Polnicy statut o treci jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/78/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLNICY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Prawn¹ podstaw¹ funkcjonowania Gminnej Biblioteki
Publicznej jest:
1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
2) ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123 z pón. zm.),
3) niniejszy statut.
§2
Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Polnica, a terenem
jej dzia³alnoci gmina Cz³uchów w województwie pomorskim.
§3
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Cz³uchów.
2. Biblioteka jest instytucj¹ kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury Gminy w Cz³uchowie, posiada osobowoæ prawn¹
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Rada
Gminy Cz³uchów. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹
sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§5
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku nazwê miejscowoci, a w otoku napis z nazw¹ Biblioteki w pe³nym brzmieniu.

§3

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr XII/90/92 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia
17 czerwca 1992 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki
Publicznej Gminy Cz³uchów.

§6

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

1. Biblioteka jest g³ówn¹ publiczn¹ bibliotek¹ gminy.
2. Celami Biblioteki s¹:
a) zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców
gminy
b) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy
c) upowszechnianie wiedzy i nauki
d) rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego regionu
e) dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy
§7
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym realizowaniem zadañ statutowych przez biblioteki publiczne na terenie gminy,
2) tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3342, 3343

 7958 

3) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych,
4) udostêpniania zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, prowadzenie wymiany miêdzy-bibliotecznej,
5) organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
6) wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i z
bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy.
7) prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej
bibliotek publicznych w gminie,
8) realizacja innych zadañ uzgodnionych z organizatorem
i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku
III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§8
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
1. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Cz³uchów
(po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w Bibliotece oraz stowarzyszeñ).
§9
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej, administracyjnej oraz obs³ugi.
W miarê potrzeby mog¹ byæ zatrudniani bibliotekarze
dyplomowani o raz specjalici innych zawodów zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
1. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
dyrektor Biblioteki.

§ 15
1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkê w ramach posiadanych rodków.
2. Dzia³alnoæ Biblioteki jest finansowana:
1) z bud¿etu gminy,
2) z dochodów w³asnych,
3) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych róde³.
§ 16
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
a) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne,
b) za wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
d) za nie zwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoæ op³at, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18
Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 19
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 10
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji okrelone w odrêbnych przepisach.
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§ 11
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 12
Bibliotekê stanowi ksiêgozbiór uniwersalny, a tak¿e inne
komórki organizacyjne s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-owiatowych u¿ytkowników.
§ 13
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 14
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci instytucji zatwierdzony przez dyrektora
Biblioteki.

Gdañsk, dnia 15 grudnia 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/3696-B/7/2003/I/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966) oraz w zwi¹zku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)
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po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 padziernika 2003 r.
Pana Benedykta Nowaka
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
NASZA ENERGIA  Benedykt Nowak
z siedzib¹ w Czerninie, gm. Sztum
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 192540115
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla
ciep³a, które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at
zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2, do dnia 30 kwietnia 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesjê w zakresie wytwarzania ciep³a z dnia
29 maja 2002 r. Nr WCC/1037/3696/W/3/2002/MJ oraz w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 29 maja
2002 r. Nr PCC/1023/3696/W/3/2002/MJ, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce
koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
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prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Przedsiêbiorstwo
zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu
wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede
wszystkim uzasadnione koszty paliwa oraz wzrost planowanych kosztów energii elektrycznej i remontów.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
zgodnie z przepisem § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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Otrzymuj¹:
1. Pan Benedykt Nowak
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹
pn.: NASZA ENERGIA  Benedykt Nowak
Czernin, ul. Sadowa 2, 82  400 Sztum.
2. Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
Benedykt Edward Nowak
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
NASZA ENERGIA  Benedykt Nowak
z siedzib¹ w Czerninie ul. Sadowa 2
Gmina Sztum
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Nr OGD-820/3696-B/7/2003/I/DJ
grudzieñ 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at.
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
I.A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr
203, poz. 1966),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w
sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72,
poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach
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lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Benedykt Edward Nowak prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ NASZA
ENERGIA  Benedykt Nowak, zwana dalej: NASZA ENERGIA,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy zawartej z
przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em
ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody
w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których
wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do
których jest dostarczane ciep³o.
I.B. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
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 nr 1  dzier¿awione ród³o ciep³a zlokalizowane w Czerninie gm. Sztum, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania s³omy,
 nr 2  ród³o ciep³a, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w Watkowicach
gm. Ryjewo, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze
spalania s³omy.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
NASZA ENERGIA prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/1037/3696/W/3/2002/MJ
z dnia 29 maja 2002 r.,

 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/1023/3696/
W/3/2002/MJ z dnia 29 maja 2002 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA G 1  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
NASZA ENERGIA.
GRUPA G 2  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a nr 2, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

GRUPA ODBIORCÓW G 1
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna

z³/MW

z³/MW

z³/GJ
roczna
rata miesiêczna

GRUPA ODBIORCÓW G 2
Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
Stawka op³aty za ciep³o

z³/punkt
pomiarowy
j.m.
z³/MW
z³/GJ

NETTO
63 981,81
5 331,82
16,75
11,70
12 878,30

BRUTTO*
78 057,81
6 504,82
20,44
14,27
15 711,53

1 073,19

1 309,29

3,34

4,07

79,56
6,63

97,06
8,09

NETTO

BRUTTO*

5 893,60

7 190,19

20,64

25,18

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w
przepisach wydanych na postawie art. 35 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pón.
zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o
przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹-

czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie,
pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w
pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez NASZA ENERGIA standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
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d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie NASZA ENERGIA wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Kierownik
B. Nowak

3344
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W S£UPSKU
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547)
Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Potêgowo w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2003 r.
Dane ogólne dotycz¹ce
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Potêgowo
1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Potêgowo przeprowadzono w okrêgu wyborczym Nr 6.
2. Wybierano 1 radnego sporód 3 kandydatów zg³oszonych na 3 listach kandydatów.
3. Wybrano 1 radnego.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 1095 osób.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 168 osób, to jest 15,34% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 168.
7. G³osów wa¿nych oddano 163, to jest 97,02% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 5, to jest 2,98% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Potêgowo
I. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy przeprowadzono w okrêgu wyborczym Nr 6, w którym wybierano 1
radnego. Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 1095.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 168 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 15,34% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w okrêgu wyborczym s¹ nastêpuj¹ce:

Okrêg wyborczy Nr 6, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 168.
D. G³osów wa¿nych oddano 163.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 1 KWW HENRYKA D¥BROWSKIEGO
1) D¥BROWSKI HENRYK
F. W okrêgu mandat zosta³ obsadzony.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W S£UPSKU
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547)
Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Rzeczenica w okrêgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2003 r.
Dane ogólne dotycz¹ce
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Rzeczenica
1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Rzeczenica przeprowadzono w okrêgu wyborczym Nr 5.
2. Wybierano 1 radnego sporód 3 kandydatów zg³oszonych na 3 listach kandydatów.
3. Wybrano 1 radnego.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 320 osób.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 204 osób, to jest 63,75% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 204.
7. G³osów wa¿nych oddano 194, to jest 95,10% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 10, to jest 4,90% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Rzeczenica
I. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy przeprowadzono w okrêgu wyborczym Nr 5, w którym wybierano 1
radnego. Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 320.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 204 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 63,75% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w okrêgu wyborczym s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 5, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 204.
D. G³osów wa¿nych oddano 194.
E. Radnym zosta³ wybrany:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 7963 

Poz. 3345, 3346

z listy nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Udycza
1) UDYCZ EDWARD W£ADYS£AW
F. W okrêgu mandat zosta³ obsadzony.

zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum, okrela
kalendarz stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski

Postanowienie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski

3346

§6

POSTANOWIENIE Nr 393/03
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Za³¹cznik Nr 1
do Postanowienia Nr 393/03
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 11 grudnia 2003 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie
odwo³ania Wójta Gminy Ustka i Rady Gminy Ustka przed
up³ywem kadencji.
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia
15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88,
poz. 985, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984)
po rozpatrzeniu wniosku mieszkañców gminy Ustka z dnia
12 listopada 2003 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwo³ania Wójta Gminy Ustka i Rady
Gminy Ustka przed up³ywem kadencji, z³o¿onego przez
pe³nomocnika inicjatora referendum postanawia siê, co
nastêpuje:

- WZÓR KARTA DO G£OSOWANIA
w referendum gminnym w sprawie
odwo³ania Wójta Gminy Ustka
i Rady Gminy Ustka zarz¹dzonym przez Komisarza
Wyborczego w S³upsku
na dzieñ 1 lutego 2004 r.
Czy Pani, Pan jest za odwo³aniem Wójta Gminy Ustka i Rady Gminy Ustka ?

§1
Uznaje siê wniosek za spe³niaj¹cy wymogi okrelone
w ustawie o referendum lokalnym.
§2
Postanawia siê przeprowadziæ referendum gminne w
sprawie odwo³ania Wójta Gminy Ustka i Rady Gminy
Ustka przed up³ywem kadencji, zwane dalej referendum.
§3
Datê referendum wyznacza siê na niedzielê 1 lutego
2004 r.
§4
Karta do g³osowania w referendum ma format A-5 i jest
drukowana na papierze koloru bia³ego. Jej wzór i treæ
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

TAK

NIE

Informacja:
G³osowaæ mo¿na stawiaj¹c znak x w kratce obok odpowiedzi TAK lub NIE.
Postawienie znaku x w wiêcej ni¿ jednej kratce lub niepostawienie znaku x w ¿adnej kratce powoduje niewa¿noæ g³osu.
(miejsce na umieszczenie
pieczêci komisji obwodowej
do spraw referendum
lokalnego)

(pieczêæ
Komisarza Wyborczego)

Za³¹cznik Nr 2
do Postanowienia Nr 393/03
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 11 grudnia 2003 r.

§5
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci

Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum
TERMIN WYKONANIA
CZYNNOCI
do 15 grudnia 2003 r.
do 7 stycznia 2004 r.

do 11 stycznia 2004 r.

do 18 stycznia 2004 r.
31 stycznia 2004 r.
1 lutego 2004 r.
godz.6 00 – 20 00

TREÆ CZYNNOCI
- podanie do wiadomoci mieszkañców przez rozplakatowanie na terenie
gminy Ustka postanowienia o przeprowadzeniu referendum
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Do Spraw
Referendum Lokalnego w Ustce
- podanie do wiadomoci mieszkañców w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Ustka informacji o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego obwodowych komisji do spraw
referendum lokalnego
- sporz¹dzenie spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum
- przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji do spraw referendum
lokalnego spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum
- g³osowanie w referendum
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POROZUMIENIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Gmin¹ Miasta Chojnic
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu w³aciwoci
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku przez Gminê Miasta Chojnic.
Na podstawie art. 96 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162 poz. 1568), 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 XI/111/03 Rady Miasta Chojnic z dnia 25 sierpnia
2003 r., zawarte zosta³o pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Gmin¹ Miasta Chojnic, reprezentowan¹ przez Burmistrza Miasta Chojnic, porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski, na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, powierza, a Gmina Miasta Chojnic 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. 7 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
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. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie prawnej na podstawie
zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
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. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
6) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 8 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ na dokonywanie podzia³ów w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
7) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 10 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ na umieszczanie urz¹dzeñ technicznych, tablic,
reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych
wskazanych w pkt 1,

8) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ
na podejmowanie dzia³añ innych ni¿ wymienione w
pkt 57, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji lub zmiany wygl¹du obszarów zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
9) uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach i w obszarach
wskazanych w pkt 2,
10) wydawanie w trybie art. 43 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji wstrzymuj¹cych
dzia³ania wykonywane z naruszeniem art. 36 ust. 1
pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
11) wydawanie w trybie art. 44 ust. 1 pkt 13 oraz ust. 2-3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazuj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci na koszt osoby, która naruszy³a przepis art.
art. 36 ust. 1 pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w
obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
12) wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji
nakazuj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci na
koszt osoby, która naruszy³a przepis art. art. 36 ust. 1
pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
13) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
art. 47 e ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody pozwoleñ na usuniêcie drzew i krzewów tworz¹cych formy
zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
14) przeprowadzanie w trybie art. 38 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1 kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów dotycz¹cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporz¹dzanie z czynnoci kontrolnych  zgodnie z art. 39 cytowanej Ustawy
 protoko³ów oraz podejmowanie w zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli dzia³añ w rozumieniu art. 40 ust. 13 i art. 41 cytowanej Ustawy.
§2
W³aciwoci miejscowe do prowadzenia przez stronê
przejmuj¹c¹ spraw, o których mowa w § 1 porozumienia,
obejmuj¹ teren w granicach administracyjnych miasta
Chojnic, z wy³¹czeniem zabytków nieruchomych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i jako takie podlegaj¹cych ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§3
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 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),
3) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717),
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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 usuwanie
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 Chojnicach.
§5
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chojnicach
wyznacza Burmistrz Miasta Chojnic, po zasiêgniêciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku.
§6
Miejski Konserwator Zabytków w Chojnicach dzia³a w
strukturze organizacyjnej Urzêdu Miasta Chojnic
w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym.

§ 10
Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia rozwi¹zaæ w ca³oci lub w czêci niniejsze porozumienie.
§ 11
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ca³oci lub w
czêci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszania przepisów prawa lub zasad ochrony
konserwatorskiej przy za³atwianiu powierzonych zadañ.
§ 12
Z dniem 17 listopada 2003 r., tj. z dniem wejcia w ¿ycie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
straci³o moc dotychczasowe porozumienie zawarte
w dniu 10 wrzenia 2003 r. pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim a Gmin¹ Miasta Chojnic w sprawie prowadzenia
spraw z zakresu w³aciwoci Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku przez Gminê Miasta Chojnic (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 114 poz. 2051).
§ 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, Burmistrza Miasta Chojnic oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Burmistrz
Miasta Chojnic
A. Finster

§7
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca:
1) u¿ywaæ bêdzie swoich blankietów korespondencyjnych lub swoich pieczêci nag³ówkowych, a przy
podpisywaniu bêdzie u¿ywana pieczêæ:
Z up. Burmistrza Miasta Chojnic
imiê i nazwisko
Miejski Konserwator Zabytków,
2) w podstawie prawnej decyzji i postanowieñ wydawanych na mocy niniejszego porozumienia strona
przejmuj¹ca powo³ywaæ siê bêdzie na niniejsze porozumienie.
§8
Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, Miejski Konserwator Zabytków w Chojnicach
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 ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem
prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Chojnicach powierzonych mu spraw w zakresie zgodnoci z przepisami prawa oraz zasadami ochrony konserwatorskiej.

3348
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 9 maja 2003 r.
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Bytowie zadañ Powiatowej Biblioteki Publicznej dla
Powiatu Bytowskiego.
Na podstawie art. 19 ust. 3 art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5,
art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z pón. zm.), art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz Uchwa³y
Nr XXXVI/222/2002 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia
25 kwietnia 2002 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego
 przyjmuj¹c¹ realizacjê zadania dotycz¹cego wykonania
zadañ powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, pomiêdzy:
Powiatem Bytowskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Bytowskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta Micha³ wiontek-Brzeziñski
2. Wicestarosta Tomasz Borowski
zwanym dalej Powierzaj¹cym
a Burmistrzem Miasta Bytowa Stanis³awem Marmo³owskim
zwanym dalej Przyjmuj¹cym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Bibliotek¹  powierza siê wykonywanie zadañ powiatowej biblioteki dla powiatu bytowskiego, okrelonych
w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy o bibliotekach w
nastêpuj¹cym zakresie:

przy udziale Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie Pani
Bo¿eny Mazur, zwanej dalej Dyrektorem Biblioteki.
§1
1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytowie zwanej dalej

lp.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Poz. 3348
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Zakres zadañ
Zapewnienie dostêpu do literatury naukowej,
popularnonaukowej, zbiorów audiowizualnych
i multimedialnych na terenie powiatu
Porednictwo w zakresie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych na terenie powiatu.
Organizacja szkoleñ i doskonalenia zawodowego
dla pracowników merytorycznych bibliotek
publicznych w powiecie
Instrukta¿ i pomoc merytoryczna gminnym
bibliotekom publicznym w powiecie
Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji
bibliotek, sieci bibliotecznych, us³ug
bibliotecznych oraz prawa bibliotecznego.
Doradztwo w zakresie inwentaryzacji i selekcji
zbiorów
Organizacja imprez powiatowych kulturalnych.
Pomoc bibliotekom samorz¹dowym w
realizowaniu lokalnych programów kulturalnoowiatowych.
§2

1. Wysokoæ rodków finansowych przekazanych przez
powiat na realizacjê zadañ biblioteki powiatowej w
danym roku bud¿etowym bêdzie nie mniejsza ni¿ 15%
dotacji dla Biblioteki okrelonej w uchwale bud¿etowej Miasta Bytowa i nie bêdzie wymaga³a zwiêkszenia
w przypadku, gdy dotacja Miasta Bytowa zwiêkszy siê
w wyniku zmian tej uchwa³y.
2. Procedurê okrelania wysokoci rodków stanowi¹cych dotacjê powiatu ustala siê nastêpuj¹co:
1) Do 31 stycznia danego roku bud¿etowego Przyjmuj¹cy przekazuje Powierzaj¹cemu informacjê o wysokoci dotacji dla Biblioteki okrelonej w uchwale
bud¿etowej Rady Miejskiej.
2) Jeli w tym terminie uchwa³a bud¿etowa nie zostanie uchwalona, Przyjmuj¹cy przekazuje Powierzaj¹cemu informacjê o wysokoci dotacji dla Biblioteki
okrelonej w projekcie uchwa³y bud¿etowej Rady
Miejskiej.
3) Powierzaj¹cy ustala na podstawie informacji, o której mowa w pkt 1 lub 2 wysokoæ dotacji powiatu
dla biblioteki na dany rok bud¿etowy i informuje o
tym Dyrektora Biblioteki.
4) Dyrektor Biblioteki przedk³ada w terminie 14 dni od
otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 3
plan finansowy wykorzystania dotacji powiatu z okreleniem wysokoci finansowania zadañ biblioteki
powiatowej, okrelonych w § 1 niniejszego Porozumienia.
5) Powierzaj¹cy analizuje przed³o¿ony plan finansowy,
o którym mowa w pkt 4 i podejmuje decyzjê o uruchomieniu dotacji. W przypadku braku akceptacji
planu finansowego, Powierzaj¹cy zobowi¹zuje Dyrektora Biblioteki do jego zmiany i udziela wskazówek co do zakresu wymaganej zmiany. Czynnoci

3.
4.

5.

6.

Forma
Termin
gromadzenie
ca³y rok
i udostêpnianie zbiorów
wypo¿yczenia zbiorów

ca³y rok

szkolenia, konferencje

marzec-wrzesieñ

konsultacje

ca³y rok

konsultacje

ca³y rok

konsultacje

wg. potrzeb

konferencje spotkania
literackie

zgodnie z planem
pracy

okrelone w niniejszym punkcie realizuje siê niezw³ocznie.
6) W przypadku, gdy wysokoæ dotacji powiatu dla
Biblioteki jest okrelona zgodnie z pkt 2, a dotacja
Miasta Bytowa dla biblioteki ulegnie zmianie po przyjêciu przez Radê Miejsk¹ uchwa³y bud¿etowej, Powierzaj¹cy dostosuje wysokoæ dotacji powiatu do
uchwalonej kwoty dotacji Miasta Bytowa.
rodki bêd¹ przekazywane kwartalnie w terminie do
ostatniego dnia II miesi¹ca ka¿dego kwarta³u na rachunek bankowy Biblioteki,
Dyrektor Biblioteki sk³ada Powierzaj¹cemu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w terminie do 31 stycznia roku nastêpnego.
Na wniosek Powierzaj¹cego Dyrektor Biblioteki sk³ada
dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania funkcji powiatowej biblioteki publicznej.
Powierzaj¹cy ma prawo wgl¹du w dokumenty Biblioteki w czêci dotycz¹cej jej dzia³alnoci jako powiatowej biblioteki publicznej.
§3

1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej s¹ wykonywane przez pracowników Biblioteki.
2. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec Powierzaj¹cego ponosi Przyjmuj¹cy.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony z
mo¿liwoci¹ rozwi¹zania za wypowiedzeniem trzymiesiêcznym.
2. O zawarciu porozumienia Dyrektor Biblioteki poinformuje Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5

§7

Traci moc porozumienie z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie powierzenia zadañ Miejskiej Bibliotece Publicznej
przez Powiat Bytowski.

Porozumienie sporz¹dzono w szeciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.

§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2003 r.

Burmistrz
S. Marmo³owski
Dyrektor
Biblioteki Miejskiej
B. Mazur

Starosta
M. wiontek-Brzeziñski
Wicestarosta
T. Borowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 7968 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo BOLD, Gdañsk, ul. Piwna 22
T³oczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk
Egzemplarze bie¿¹ce oraz archiwalne mo¿na nabywaæ:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 30
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30

ISSN 1508-4779

Cena 16,09 z³

