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2731
UCHWA£A Nr XXX–363/2006
Rady Gminy Choczewo
z dnia 5 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie utworzenia Stra¿y Gminnej
Na podstawie art. 2 ust. l, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póŸn. zm.) art. 18 ust. 1 pkt 15
i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) po zasiêgniêciu opinii Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañsku
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê Stra¿ Gminn¹ w Choczewie, zwan¹ dalej
„Stra¿¹"
§2
1. Stra¿ funkcjonuje w strukturze Urzêdu Gminy Choczewo, jako jednostka organizacyjna Urzêdu.
2. Koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem Stra¿y pokrywane s¹ z bud¿etu gminy, a uzyskane dochody odprowadzane do bud¿etu gminy.
§3
Zadania, zakres uprawnieñ, organizacjê Stra¿y okreœla Regulamin Stra¿y Gminnej w Choczewie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Choczewo
H. Domaros

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/363/2006
Rady Gminy Choczewo
z dnia 5 paŸdziernika 2006 r.
REGULAMIN
STRA¯Y GMINNEJ W CHOCZEWIE
§1
1. Stra¿ Gminna w Choczewie jest umundurowan¹ formacj¹, dzia³aj¹c¹ na podstawie:
1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o stra¿ach gminnych (Dz.U. z 1997 r nr 123 poz. 779 z póŸn. zm.)
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
2) Uchwa³y Nr XXX/363/2006 2006 Rady Gminy Choczewo z dnia 5 paŸdziernika 2006 r. w sprawie
utworzenia Stra¿y Gminnej w Gminie Choczewo,
zwan¹ dalej „Stra¿¹".
2. Stra¿ wykonuje zadania w zakresie ochrony porz¹dku publicznego wynikaj¹ce z ustaw i aktów prawa
miejscowego.
3. Zadania o których mowa w ustêpie 1 i 2 wykonuj¹
pracownicy Stra¿y, zwani dalej „stra¿nikami".
§2
1. Terenem dzia³ania Stra¿y jest obszar administracyjny Gminy Choczewo.
2. Stra¿ u¿ywa pieczêci o treœci: „Urz¹d Gminy Choczewo – Stra¿ Gminna".
§3
Stra¿ jest komórk¹ organizacyjn¹ Urzêdu Gminy Choczewo.
§4
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Stra¿y sprawuje Wójt Gminy Choczewo.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Stra¿y w zakresie fachowym sprawuje Komendant G³ówny Policji poprzez
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Gdañsku.
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§5

§ 10

Stra¿¹ kieruje Komendant Stra¿y Gminnej powo³ywany i odwo³ywany przez Wójta Gminy Choczewo, po zasiêgniêciu opinii Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdañsku.

1. Komendant wykonuje zadania Stra¿y przy pomocy
Komendy Stra¿y.
2. Na czas nieobecnoœci Komendanta, jego obowi¹zki
pe³ni upowa¿niony przez niego pracownik.

§6

§ 11

Prze³o¿onym Komendanta Stra¿y Gminnej jest Wójt
Gminy Choczewo.

Obsadê etatow¹ Stra¿y Gminnej ustala Wójt Gminy
Choczewo, nie mniejsz¹ ni¿ trzy etaty.

§7

§ 12

Komendant Stra¿y jest bezpoœrednim prze³o¿onym
wszystkich pracowników tej Stra¿y.

1. Stra¿nikiem mo¿e byæ osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ukoñczy³a 21 lat;
3) korzysta z pe³ni praw publicznych;
4) posiada, co najmniej wykszta³cenie œrednie;
5) cieszy siê nienagann¹ opini¹;
6) jest sprawna pod wzglêdem fizycznym i psychicznym;
7) nie by³a karana s¹downie;
8) ma uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej.
2. Stra¿nicy oraz osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie do
s³u¿by w Stra¿y, podlegaj¹ obowi¹zkowym badaniom
lekarskim i psychologicznym.

§8
1. Komendant Stra¿y:
1) kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Stra¿y;
2) organizuje i nadzoruje dzia³ania s³u¿bowo–operacyjne podleg³ych stra¿ników;
3) nadzoruje terminowe wykonywanie zadañ Stra¿y;
4) opracowuje kwartalne plany pracy stra¿y i przedstawia je Wójtowi Gminy Choczewo do zatwierdzenia;
5) prowadzi bie¿¹c¹ analizê sytuacji z zakresu porz¹dku publicznego na terenie Gminy i planuje
dzia³ania prewencyjne;
6) sk³ada okresowe, nie mniej ni¿ raz na pó³ roku
sprawozdania z dzia³alnoœci Stra¿y Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Choczewo;
7) wspó³pracuje i wspó³dzia³a z Komend¹ Powiatow¹
Policji w Wejherowie oraz innymi organizacjami i
instytucjami w zakresie wynikaj¹cym z przepisów
ustaw i aktów wykonawczych;
8) uprawniony jest do sk³adania wniosków o ukaranie
do s¹du i wnoszenia œrodków odwo³awczych – w
trybie i w zakresie okreœlonym w Kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia;
9) prowadzi dokumentacje dotycz¹c¹ dzia³alnoœci
Stra¿y;
10) prowadzi dokumentacjê rejestruj¹c¹ wszystkie
zdarzenia i interwencje;
11) prowadzi nadzór nad w³aœciwym u¿ytkowaniem
œrodków bezpoœredniego przymusu, œrodków
transportu, ³¹cznoœci i innych urz¹dzeñ technicznych, a w szczególnoœci fotoradaru;
12) organizuje szkolenia pracowników Stra¿y w zakresie dotycz¹cym obowi¹zuj¹cych ich przepisów;
13) przyjmuje mieszkañców Gminy w sprawach skarg
i wniosków;
14) wykonuje inne polecenia s³u¿bowe zlecone przez
Wójta Gminy Choczewo;
15) prowadzi ewidencjê wymagan¹ ustaw¹ i sk³ada
informacji o danych zawartych w tej ewidencji Komendantowi G³ównemu Policji za poœrednictwem
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañsku.
§9
O wa¿nych zdarzeniach maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo w Gminie Komendant informuje niezw³ocznie
Wójta Gminy Choczewo, Szefa Gminnego Zespo³u Reagowania oraz jednostki Policji, Stra¿y Po¿arnej, Pogotowia Ratunkowego i inne w zale¿noœci od zaistnia³ej
sytuacji.

§ 13
1. Stra¿ników zatrudnia Wójt Gminy Choczewo.
2. Stra¿nika zatrudnia siê na czas okreœlony nie d³u¿ej
ni¿ 12 miesiêcy, w ramach którego odbywa on przeszkolenie podstawowe.
3. Zatrudnienie stra¿nika na czas nieokreœlony mo¿e
nast¹piæ po ukoñczeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.
4. W uzasadnionych przypadkach mo¿na odst¹piæ od
zatrudnienia stra¿nika na czas okreœlony, je¿eli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w Stra¿y.
5. Z dniem zatrudnienia stra¿nik sk³ada pisemne œlubowanie.
6. W trakcie trwania stosunku pracy stra¿nik nie mo¿e
byæ cz³onkiem partii politycznej.
§ 14
1. Do obowi¹zków stra¿nika nale¿y:
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceñ prze³o¿onych;
2) poszanowanie powagi, honoru, godnoœci obywateli i w³asne;
3) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia, zdrowia lub mienia, a tak¿e naruszania
dóbr osobistych;
4) zachowanie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej;
5) zachowanie uprzejmoœci i ¿yczliwoœci w kontaktach z obywatelami, prze³o¿onymi, podw³adnymi
oraz wspó³pracownikami;
6) sta³e podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) zachowanie siê z godnoœci¹ w pracy i poza ni¹.
§ 15
1. Stra¿nik, który wzorowo wykonuje obowi¹zki, przejawia inicjatywê w dzia³aniach, doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, mo¿e byæ na wniosek Komendanta
Stra¿y wyró¿niony przez Wójta Gminy Choczewo:
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1) pochwa³¹;
2) nagrod¹;
3) awansem;
4) przedstawieniem do odznaczenia.
2. Komendanta Stra¿y nagradza Wójt Gminy Choczewo.
§ 16
Stra¿nik nie mo¿e bez zezwolenia Komendanta podejmowaæ innego zajêcia zarobkowego.
§ 17
W sprawach dotycz¹cych stra¿ników, w tym w sprawach wynagrodzeñ, maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 nr 142 poz 1593 z
pó¿ñ. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
§ 18
1. Do zadañ Stra¿y nale¿y w szczególnoœci:
1) ochrona spokoju i porz¹dku na terenie Gminy Choczewo;
2) czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego w stosunku do:
a) kieruj¹cych pojazdami nie stosuj¹cych siê do
zakazu ruchu w obu kierunkach;
b) uczestników ruchu naruszaj¹cych przepisy ustawy o zatrzymaniu i postoju pojazdów; ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzêgowych
oraz o jeŸdzie wierzchem lub pêdzeniu zwierz¹t;
c) ruchu pieszych;
3) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi podmiotami ratowniczymi w zakresie ochrony ¿ycia, zdrowia i mienia obywateli, w przypadku wyst¹pienia sytuacji
kryzysowych, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia na terenie Gminy oraz podejmowanie dzia³añ, których celem jest
minimalizowanie skutków tych zdarzeñ;
4) zabezpieczenie miejsca przestêpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagro¿onych takim zdarzeniem przed dostêpem
osób postronnych lub zniszczenia œladów i dowodów do momentu przybycia w³aœciwych s³u¿b, oraz
pomoc w ustaleniu œwiadków zdarzenia;
5) ochrona obiektów komunalnych i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej;
6) wspó³dzia³anie z organizatorami i innymi s³u¿bami w zakresie ochrony porz¹dku podczas zgromadzeñ publicznych i imprez masowych;
7) doprowadzanie osób nietrzeŸwych do izby wytrzeŸwieñ lub miejsca ich zamieszkania, je¿eli osoby te swoim zachowaniem daj¹ powód do
zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj¹ siê w
okolicznoœciach zagra¿aj¹cych ich ¿yciu i zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu innych osób;
8) kontrolowanie przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzeŸwoœci i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst
jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz 1231 z po¿. zm.)
oraz wystêpowanie w roli oskar¿yciela publicznego w sprawach o ich naruszenie;
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9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartoœciowych lub wartoœci pieniê¿nych dla potrzeb
Gminy;
10) informowanie spo³ecznoœci lokalnej o stanie i rodzajach zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie i uczestnictwo w dzia³aniach maj¹cych na celu zapobieganie
pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym, a tak¿e wspó³dzia³anie w
tym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i organizacjami spo³ecznymi;
11) egzekwowanie przepisów prawa miejscowego, a
w szczególnoœci:
a) wynikaj¹cych z uchwa³y w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Choczewo;
b) ujawnianie i przeciwdzia³anie zjawiskom niszczenia lub zanieczyszczania œrodowiska, dewastacji drzewostanu i roœlinnoœci;
c) ujawnianie nielegalnych budów, robót budowlanych stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia obywateli, a tak¿e stwarzaj¹cych zagro¿enie po¿arowe;
d) ujawnianie nielegalnej dzia³alnoœci handlowej i
us³ugowej bez zg³oszenia i opodatkowania w
miejscach niedozwolonych lub niezgodnych z
wydanym zezwoleniem;
12) sygnalizowanie s³u¿bom komunalnym stwierdzonych w toku lustracji terenu Gminy nieprawid³owoœci, a w szczególnoœci awarii sieci, energetycznych,
wodoci¹gowych, wodno–kanalizacyjnych, ciep³owniczych i gazowych;
13) wykonywanie zadañ w zakresie przeciwdzia³ania
skutkom zimy, poprzez przeprowadzenie nadzoru nad prac¹ przedsiêbiorców, dozorców, administratorów i w³aœcicieli nieruchomoœci w przedmiocie
usuwania skutków zimy z chodników i jezdni.
2. Stra¿ realizuj¹c swoje zadania dzia³a samodzielnie
lub przy wspó³pracy z innymi organami powo³anymi
do ochrony porz¹dku publicznego, ratownictwa a w
szczególnoœci z Policj¹, Pogotowiem Ratunkowym,
Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, i gminnymi jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej, Gminnym Zespo³em
Reagowania, poddaj¹c siê pod komendê wymienionych s³u¿b w sytuacjach, w których s³u¿by te przejmuj¹ dowodzenie.
3. Stra¿ realizuje swoje zadania w nastêpuj¹cych formach:
1) patrole oznakowanym pojazdem operacyjnym;
2) patrole piesze;
3) dy¿ury w siedzibie Stra¿y;
4) patrole mieszane z udzia³em Policji.
4. Stra¿ wykonuje swoje zadania zgodnie z miesiêcznym harmonogramem pracy sporz¹dzonym przez
Komendanta.
5. Wspó³praca z Policj¹ odbywa siê na zasadach okreœlonych w przepisach i zawartym na ich podstawie
porozumieniu.
6. Wspó³praca z komendami innych stra¿y gminnych i
miejskich odbywa siê na podstawie porozumieñ zawartych przez samorz¹dy.
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7. Stra¿ mo¿e przyst¹piæ do stra¿y miêdzygminnej powo³ywanej przez przynajmniej dwa samorz¹dy lokalne
§ 19
1. Stra¿nik wykonuj¹c zadnia, o jakich mowa w § 18
pkt.1 regulaminu ma prawo do:
1) udzielania pouczeñ;
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich to¿samoœci;
3) ujêcia osób stwarzaj¹cych bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego, mienia obywateli i niezw³ocznego doprowadzenia do
najbli¿szej jednostki Policji;
4) nak³adania grzywien w postêpowaniu mandatowym za wykroczenia okreœlone trybie przewidzianym przepisami o postêpowaniu w sprawach o
wykroczenia;
5) dokonywania czynnoœci wyjaœniaj¹cych, kierowania wniosków o ukaranie do s¹du, oskar¿ania
przed s¹dem i wnoszenia œrodków odwo³awczych
– w trybie, zakresie okreœlonym w Kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia;
6) usuwania pojazdów i ich unieruchomiania przez
blokowanie kó³ w przypadkach, zakresie i trybie
okreœlonym w przepisach o ruchu drogowym;
7) wydawania poleceñ;
8) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych i samorz¹dowych;
9) zwracania siê w nag³ych przypadkach o pomoc do
jednostek gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie u¿ytecznoœci publicznej oraz organizacji spo³ecznych jak równie¿ do ka¿dej osoby
o udzielenie doraŸnej pomocy na zasadach okreœlonych w ustawie o Policji;
10) obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu œrodków technicznych obrazu zdarzeñ w miejscach
publicznych.
§ 20
1. Stra¿nik mo¿e stosowaæ œrodki przymusu bezpoœredniego wobec osób uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie przez niego zadañ okreœlonych w ustawie.
2. Œrodkami przymusu bezpoœredniego, o których mowa w ust 1 s¹:
1) si³a fizyczna w postaci chwytów obezw³adniaj¹cych oraz podobnych technik obrony;
2) kajdanki;
3) pa³ki obronne wielofunkcyjne;
4) psy obronne;
5) paralizatory elektryczne;
6) rêczne miotacze gazu.
3. Stra¿nik mo¿e stosowaæ jedynie œrodki, o których
mowa w ust. 2, odpowiadaj¹ce potrzebom wynikaj¹cym z istniej¹cej sytuacji i niezbêdne do osi¹gania podporz¹dkowania siê wydanym poleceniom.
4. Œrodki, o których mowa w ust. 2, powinny byæ stosowane w sposób mo¿liwie najmniej naruszaj¹cy dobra osobiste osoby w stosunku, do której zosta³y
podjête.

5. U¿ycie œrodków, o których mowa w ust. 2, przez stra¿nika mo¿e nast¹piæ przy odpowiednim zachowaniu
przepisów o Policji.
6. Stra¿nikowi, mo¿e byæ wydane œwiadectwo broni na
zasadach okreœlonych w przepisach ustawy o broni
i amunicji, na broñ paln¹ bojow¹ do wykonywania
zadañ okreœlonych w § 18 pkt 1, ppkt 5 i 9 niniejszego regulaminu.
7. Na u¿ywanie paralizatorów elektrycznych wymagane jest pozwolenie na broñ w rozumieniu przepisów
ustawy o broni i amunicji.
8. Tryb postêpowania z broni¹ paln¹ i paralizatorami
elektrycznymi normuj¹ ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz.U. z 1997 r nr 123
poz. 779 z pó¿n. zm.) oraz z dnia 21 maja 1999 r.o
broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 52
poz. 525 z póŸ. zm.).
§ 21
1. Stra¿nik podczas wykonywania czynnoœci s³u¿bowych jest obowi¹zany nosiæ umundurowanie, legitymacjê s³u¿bow¹, znak identyfikacyjny oraz emblemat
Gminy Choczewo.
2. Wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra¿ników, a tak¿e warunki i
sposób ich noszenia okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów.
§ 22
Stra¿nik przy wykonywaniu czynnoœci, o których mowa w § 18 i § 19 jest zobowi¹zany przedstawiæ siê imieniem i nazwiskiem, a ponadto na ¿¹danie osoby, której
czynnoœci te dotycz¹, okazaæ legitymacjê s³u¿bow¹ w
sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie i zanotowanie nazwiska stra¿nika oraz organu, który wyda³ legitymacjê.
§ 23
Przy wykonywaniu czynnoœci s³u¿bowych stra¿nik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 24
1. Funkcjonariusze Stra¿y wykonuj¹ swoje obowi¹zki
w rozk³adzie czasu pracy, o którym mowa w art. 129
Kodeksu Pracy (równowa¿ny system czasu pracy).
Czas pracy nie mo¿e przekraczaæ przeciêtnie 40 godzin na tydzieñ w miesiêcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas s³u¿by ustala Komendant Stra¿y, harmonogram
s³u¿b zatwierdza Wójt Gminy Choczewo.
3. Dni wolne musz¹ byæ wykorzystane w kwartalnym
okresie rozliczeniowym.
§ 25
W szczególnych wypadkach wystêpowania zagro¿eñ
stanu porz¹dku publicznego, klêski ¿ywio³owej, sytuacji
kryzysowych lub w innych uzasadnionych przypadkach
dotycz¹cych bezpieczeñstwa Gminy Choczewo (akcje
ratownicze, szczególne potrzeby pracodawcy), dobowy
czas s³u¿by mo¿e ulec zwiêkszeniu ponad normy czasu
pracy ustalone w § 25 (art. 133 Kodeksu Pracy).
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§ 26
Normy przydzia³u i okresy u¿ywalnoœci umundurowania okreœla zarz¹dzeniem Wójt Gminy Choczewo.
§ 27
Zmiany w regulaminie nastêpuj¹ w trybie w³aœciwym
do jego uchwalenia

2732
UCHWA£A Nr XXXIV/207/2006
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych
gminy Morzeszczyn z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci, a tak¿e organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
póŸn. zmianami) w zwi¹zku z art. 43 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104), Rada Gminy Morzeszczyn uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okreœla siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoœci gminy Morzeszczyn i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zmianami) oraz
udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci, a w szczególnoœci odraczaniu terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoœci na raty wobec osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej zwanych d³u¿nikami, a tak¿e
okreœla siê organy uprawnione do umarzania wierzytelnoœci i udzielania ulg w ich sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. wierzytelnoœci – nale¿y przez to rozumieæ nale¿noœci z tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d, najmu i dzier¿awy nieruchomoœci
a tak¿e innych niepodatkowych nale¿noœci bud¿etowych,
2. kierowniku jednostki organizacyjnej – nale¿y przez to
rozumieæ kierowników jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych,
3. d³u¿niku – nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne,
osoby prawne, a tak¿e jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoœci prawnej.
§3
1. Wierzytelnoœæ mo¿e byæ umorzona, w ca³oœci lub w
czêœci, je¿eli:
1) wierzytelnoœci nie œci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³oœciowego,

2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie
pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) œci¹gniêcie wierzytelnoœci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoœci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
wierzytelnoœci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie w przypadkach okreœlonych w ust. 1 pkt.
1,3 i 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okreœlonych w ust. 1 pkt. 1,2 i 4 – równie¿
z urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoœci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas,
gdy uzasadniaj¹ce okolicznoœci maj¹ zastosowanie
do wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Do umarzania wierzytelnoœci uprawniony jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej – je¿eli wartoœæ wierzytelnoœci nie przekracza kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku
poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu
og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ
socjalnych,
2) Wójt Gminy – w pozosta³ych przypadkach.
2. Przez wartoœæ wierzytelnoœci, o której mowa w ust.
1 rozumie siê nale¿noœæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i
innymi nale¿noœciami ubocznymi.
§5
Organ w³aœciwy do umarzania wierzytelnoœci jest równie¿ w³aœciwy do umarzania odsetek za zw³okê oraz innych nale¿noœciach ubocznych.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oœci lub czêœci
wierzytelnoœci lub roz³o¿yæ p³atnoœæ ca³oœci lub czêœci wierzytelnoœci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes
wierzyciela – na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoœci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej i Wójt Gminy wed³ug
kryteriów okreœlonych w § 4.
§7
1. Umorzenie wierzytelnoœci, o których mowa w § 3,
dokonywane na wniosek d³u¿nika oraz udzielanie
ulg w sp³acie nale¿noœci o których mowa w § 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoœci o charakterze administracyjno–prawnym – na podstawie decyzji
administracyjnej,
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2) w odniesieniu do wierzytelnoœci wynikaj¹cych ze
stosunków cywiolnoprawnych – na podstawie umowy ugody.
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoœci
lub roz³o¿eniu na raty winna okreœlaæ w szczególnoœci datê i oznaczenie stron. kwotê ca³ej wierzytelnoœci, kwotê w stosunku do której odroczono termin
p³atnoœci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoœci oraz
skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres terminu p³atnoœci lub roz³o¿enia wierzytelnoœci na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê, chyba, ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów p³atnoœci, wówczas ca³a wierzytelnoœæ staje siê natychmiast wymagalna.
§8
1. Kierownik jednostki organizacyjnej bêdzie sk³ada³
Wójtowi Gminy sprawozdanie dotycz¹ce zakresu
umorzonych wierzytelnoœci, przy kwartalnych sprawozdaniach finansowych.
2. Wójt Gminy bêdzie sk³ada³ Radzie Gminy sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoœci przy pó³rocznych sprawozdaniach finansowych.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XI/70/2003 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 01 grudnia 2003 roku w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania
wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych gminy Morzeszczyn z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci, a tak¿e
organów do tego uprawnionych.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

2733

Poz. 2732, 2733 i 2734

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 4 ust. 1; art. 7d ust. 1; art. 20 ust. 1–3
i art. 22 ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (tekst jednolity Dz.U.Nr.240
z roku 2005, poz. 2027) oraz § 34 i § 56 pkt.2 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr.38, poz. 454), w dniu 23.06.2005 r.
Starosta Chojnicki zawiadomi³ o wszczêciu postêpowania w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Chojnice, poprzez
wywieszenie zawiadomienia w dniach od 23.06.2005 r.
do 12.07.2005 r w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnicach, siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz
og³oszenie w Gazecie Pomorskiej w dniu 29.06.2005 r.
Prace modernizacyjne rozpoczê³y siê w dniu 15 lipca
2005 roku.
Wykonawc¹, wy³onionym w przetargu nieograniczonym, zosta³o „GEOSERVICE” Sp. z o.o. ul. Solskiego
2/1, 76–200 S³upsku.
Projekt Operatu opisowo kartograficznego sk³adaj¹cy
siê z:
— rejestru gruntów,
— rejestru budynków,
— rejestru lokali,
— kartotek budynków,
— kartotek lokali,
— mapy ewidencyjnej.
Wy³o¿ony zosta³ w dniach od 5 czerwca 2006 r. do 26
czerwca 2006 r., tj. na okres 15 dni roboczych do wgl¹du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Informacje o wy³o¿eniu projektu og³oszono w dniu 22.05.2006 r.
w Gazecie Pomorskiej, dnia 22 maja 2006 r. w Gazecie
Wyborczej oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnicach i siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
Ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotycz¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnice,
ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, mo¿e
w terminie 30 dni od dnia ukazania siê og³oszenia w
dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego, zg³aszaæ zarzuty do tych danych. O uwzglêdnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Starosta w drodze decyzji.

Chojnice, dnia 10.08.2006 r.

Starosta
M. Buza

OG£OSZENIE STAROSTY CHOJNICKIEGO

2734
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U.Nr 240,
poz. 2027/.
Og³aszam
¿e z dniem 27 czerwca 2006 r. projekt modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla miasta Chojnice w powiecie chojnickim staje siê obowi¹zuj¹cym operatem
ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnice.

UCHWA£A Nr 36/IV/2006
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie statutu Miejsko–Gminnego Oœrodka Kultury w Miastku
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej / Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 41,poz. 364; z 2003 r.
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Nr 162,poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z
2004 r. Nr 11,poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111/ – Rada Miejska w
Miastku uchwala co nastêpuje:
§1
Miejsko–Gminnemu Oœrodkowi Kultury w Miastku nadaje siê statut o treœci jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.
§2

§2
Oœrodek jest instytucj¹ kultury realizuj¹c¹ zadania
gminy w zakresie upowszechniania kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, rozpowszechniania produkcji
filmowej oraz promocji kulturalnej na podstawie programu zatwierdzonego przez dyrektora Oœrodka oraz zaleceñ organizatora – Gminy Miastko.
§3
Oœrodek posiada osobowoœæ prawn¹.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miastka.
§3
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr 32/91 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 11
wrzeœnia 1991 roku w sprawie Miejsko – Gminnego
Oœrodka Kultury w Miastku,
2) Nr 114/XIX/95 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia
15 grudnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwa³y Nr
32/91 z dnia 11 wrzeœnia 1991 roku w sprawie Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury w Miastku,
3) Nr 8/III/2001 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia
02 lutego 2001 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Oœrodka Kultury w Miastku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
R. Mieczkowski
STATUT
MIEJSKO–GMINNEGO OŒRODKA KULTURY
W MIASTKU
Rozdzia³ I: Postanowienia ogólne.
§1
Miejsko–Gminny Oœrodek Kultury w Miastku, zwany
dalej „Oœrodkiem”, prowadzi dzia³alnoœæ na podstawie
nastêpuj¹cych aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póŸn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póŸn.
zm.),
3) uchwa³y nr 32/91 Rady Miasta i Gminy w Miastku z
dnia 11 wrzeœnia 1991 r. w sprawie Miejsko–Gminnego Oœrodka Kultury w Miastku oraz uchwa³y
nr 114/XIX/95 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia
15 grudnia 1995 roku zmieniaj¹cej uchwa³ê nr 32/91
Rady Miasta i Gminy w Miastku w sprawie MGOK w
Miastku,
4) niniejszego statutu.

§4
Siedzib¹ Oœrodka jest budynek nr 3 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Miastku, a terenem dzia³ania miasto i
gmina Miastko.
§5
Oœrodek sprawuje funkcje koordynacyjne w zakresie
dzia³alnoœci placówek kultury i amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Miastko.
Rozdzia³ II: Zakres dzia³alnoœci Oœrodka.
§6
G³ównymi zadaniami Oœrodka s¹:
1) zapewnienie mieszkañcom Gminy Miastko zorganizowanych form spêdzania wolnego czasu, maj¹c na
wzglêdzie upowszechnianie dorobku szeroko rozumianej kultury, tak materialnej, jak i duchowej,
2) pozyskiwanie mieszkañców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspó³tworzeniu jej wartoœci,
3) promocja Ziemi Miasteckiej poprzez dzia³ania kulturalne,
4) tworzenie i popularyzacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
5) organizacja imprez artystycznych o zasiêgu ponadregionalnym,
6) aktywizowanie oœrodków wiejskich poprzez wspó³pracê w organizacji imprez okolicznoœciowych, integruj¹cych i festynów rekreacyjno–kulturalnych.
§7
Oœrodek mo¿e:
1) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
wypo¿yczanie materia³ów repertuarowych oraz dzie³
sztuki,
2) prowadziæ naukê jêzyków obcych,
3) prowadziæ impresariat artystyczny,
4) organizowaæ imprezy rozrywkowe i turystyczne,
5) œwiadczyæ us³ugi fotograficzne, filmowe i plastyczne oraz inne w zakresie swojej dzia³alnoœci,
6) prowadziæ ogniska artystyczne, ko³a zainteresowañ,
zespo³y amatorskie,
7) prowadziæ imprezy zlecone (okolicznoœciowe, rodzinne, obrzêdowe, itp.),
8) prowadziæ dzia³alnoœæ w zakresie upowszechniania
dorobku kinematografii polskiej i œwiatowej,
9) prowadziæ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i poligraficzn¹,
10) prowadziæ dzia³alnoœæ instrukta¿owo–merytoryczn¹.
11) wynajmowaæ pomieszczenia i obiekty.
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§8
Dzia³alnoœæ Oœrodka obejmuje tak¿e:
1) dokszta³canie i doskonalenie umiejêtnoœci kadry instruktorskiej,
2) prowadzenie prac w zakresie metodyki dzia³alnoœci
kulturalno–oœwiatowej,
3) gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie i
upowszechnianie informacji o dzia³alnoœci spo³eczno–kulturalnej Oœrodka,
4) promowanie i popularyzowanie najlepszych form
dzia³alnoœci kulturalnej poza Gmin¹ Miastko,
5) wspó³pracê z oœrodkami i domami kultury innych
miast i gmin,
6) wspó³pracê z instytucjami artystycznymi jak teatry,
galerie, muzea i inne,
7) wspó³pracê kulturaln¹ z zagranic¹,
Rozdzia³ III: Zarz¹dzanie i organizacja Oœrodka.
§9
Oœrodkiem kieruje dyrektor.
§ 10
1. Dyrektora Oœrodka na okres 5 lat powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miastka po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych oraz stowarzyszeñ zawodowych i
twórczych dzia³aj¹cych w Oœrodku. Burmistrz mo¿e
powo³aæ dyrektora na okres krótszy, nie krótszy jednak ni¿ 3 lata.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora wy³ania siê w
drodze konkursu.
3. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miastka okreœla regulamin konkursu oraz powo³uje komisjê konkursow¹.
4. Je¿eli do konkursu nie zg³osi siê ¿aden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wy³oniony kandydat na dyrektora, Burmistrz Miastka powo³uje inn¹
osobê na to stanowisko w trybie opisanym w ust. 1.
Opinia, o której mowa w ust. 1 nie jest dla Burmistrza
wi¹¿¹ca.
§ 11
Dyrektor Oœrodka zarz¹dza nim i reprezentuje go na
zewn¹trz.
§ 12
Dyrektor Oœrodka zatrudnia i zwalnia pracowników
Oœrodka.
§ 13
Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ Oœrodka okreœla regulamin organizacyjny MGOK Miastko ustalony
przez dyrektora Oœrodka, a zaopiniowany przez Burmistrza Miastka oraz dzia³aj¹ce w nim zwi¹zki zawodowe
i stowarzyszenia twórców.
§ 14
1. Przy Oœrodku dzia³a Rada Programowa jako cia³o
opiniodawcze i doradczo–konsultacyjne dyrektora
Oœrodka.
2. Rada Programowa dzia³a na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

3. Cz³onków Rady Programowej powo³uje i odwo³uje
dyrektor Oœrodka. Cz³onkowie Rady Programowej
powo³ywani s¹ spoza pracowników Oœrodka.
Rozdzia³ IV: Maj¹tek i finanse.
§ 15
Oœrodek gospodaruje samodzielnie przydzielonym i
nabytym mieniem kieruj¹c siê zasadami efektywnoœci
ich wykorzystania.
§ 16
Przychodami Oœrodka s¹ w szczególnoœci:
1) dotacje z bud¿etu Gminy Miastko;
2) wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoœci, w tym z:
a) us³ug reklamowych i innych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹,
b) wynajmowania sk³adników maj¹tkowych,
c) prowadzenia szkoleñ, warsztatów i kursów jêzykowych,
d) sprzeda¿y w³asnych wydawnictw,
e) inne wp³ywy z dzia³alnoœci gospodarczej.
3) œrodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.
§ 17
Oœrodek mo¿e zbywaæ œrodki trwa³e. Przy zbywaniu
œrodków trwa³ych stosuje siê przepisy dotycz¹ce zbywania œrodków trwa³ych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Rozdzia³ V: Postanowienia koñcowe.
§ 18
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie w³aœciwym dla jego uchwalenia.

2735
UCHWA£A Nr 45/IV/2006
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomoœci
gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miastko
na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt.8 i art. 73 ust. 3 w
zwi¹zku z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami / tekst jednolity: Dz.U.z
2004 roku Nr 261, poz. 2603, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281,
poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z
2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.
1459 /, Rada Miejska w Miastku uchwala, co nastêpuje:
§1
Przy realizacji, okreœlonych w art. 209a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami,
roszczeñ o zawarcie umowy przeniesienia w³asnoœci lub
oddania w u¿ytkowanie wieczyste przyleg³ej nieruchomoœci gruntowej lub jej czêœci, która wraz z dotychczas
wydzielon¹ dzia³k¹ gruntu spe³niaæ bêdzie wymogi dzia³ki budowlanej, wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoœci 95%:
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1. od ceny sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej,
2. od pierwszej op³aty z tytu³u oddania nieruchomoœci
gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miastka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
R. Mieczkowski

2736

Poz. 2735, 2736, 2737 i 2738

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 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203,, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miejska w Miastku uchwala, co nastêpuje:
§1
Rondu po³o¿onemu w Miastku u zbiegu ulic Armii Krajowej – Królowej Jadwigi i Konstytucji 3 –go Maja nadaje siê nazwê „Rondo Jana Paw³a II”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miastka.
§3

UCHWA£A Nr 47/IV/2006
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 2006 r.

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

w sprawie nadania nazwy ronda po³o¿onego na terenie miasta Miastko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203,, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128),
Rada Miejska w Miastku uchwala, co nastêpuje:
§1
Rondu po³o¿onemu w Miastku u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Koszaliñska nadaje siê nazwê „ Rondo Dr
n. med. Czes³awa D¹browskiego”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miastka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
R. Mieczkowski

2737
UCHWA£A Nr 48/IV/2006
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ronda po³o¿onego na terenie miasta Miastko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
R. Mieczkowski

2738
UCHWA£A Nr 49/IV/2006
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z póŸn. zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 60,
poz. 369 i Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z
2001 r. Nr 100,poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. 85, poz. 729;
Nr 175, poz. 1458.) Rada Miejska w Miastku, po zasiêgniêciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego,
uchwala Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Miastko, zwany dalej regulaminem, o nastêpuj¹cej treœci:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miastko, a w
szczególnoœci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci oraz na terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3) czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych,.
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4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów,
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami,.
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
7) wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej,
8) wyznaczenia obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§2
Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieruchomoœci,
mieszkañców oraz osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie Gminy Miastko.
§3
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.),
2) ustawie o odpadach – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U.
Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.),
3) w³aœcicielu nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœciciela, u¿ytkownika wieczystego, jednostkê organizacyjn¹ oraz osoby
posiadaj¹c¹ nieruchomoœæ w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inny podmiot w³adaj¹cy nieruchomoœci¹,
4) odpadach komunalnych – rozumie siê przez to odpady powstaj¹ce w gospodarstwie domowym lub odpady o sk³adzie podobnym do nich, bez domieszki
odpadów niebezpiecznych,
5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci,
6) odpadach surowcowych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne gromadzone selektywnie, które
mog¹ byæ ponownie wykorzystane, tj. makulatura,
szk³o opakowaniowe, tworzywa sztuczne, kartoniki po
¿ywnoœci p³ynnej, metale ¿elazne i kolorowe, itp.,
7) odpadach niebezpiecznych – nale¿y przez to rozumieæ zawarte w odpadach komunalnych odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, np.
zu¿yte baterie i akumulatorki ma³ogabarytowe, akumulatory rozruchowe pojazdów mechanicznych, œwietlówki, leki przeterminowane i nie do u¿ycia,
opakowania po nich, opakowania po œrodkach ochrony roœlin itp.,
8) odpadach mieszanych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne, inne ni¿ wymienione w pkt 5 –
7, które mog¹ byæ gromadzone ³¹cznie,
9) odpadach roœlinnych – nale¿y przez to rozumieæ odpady organiczne powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i
uprawiania publicznych i prywatnych terenów ziele-

ni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roœlinnego,
10) nieczystoœciach ciek³ych – rozumie siê przez to œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
11) stacji zlewnej – rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do
przyjmowania nieczystoœci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,
12) zbiorniku bezodp³ywowym – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania,
13) przedsiêbiorstwo wywozowe – nale¿y przez to rozumieæ zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub podmiot posiadaj¹cy zezwolenie na odbieranie
od w³aœcicieli nieruchomoœci odpadów komunalnych
lub opró¿nianie zbiorników,
14) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub w innym pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego
towarzysza, a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki, gady, p³azy, ryby i inne zwierzêta nadaj¹ce siê do utrzymania w warunkach domowych w celach nie
hodowlanych,
15) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególnoœci konie, byd³o, œwinie, owce, kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki,
perliczki, strusie, króliki, nutrie, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierz¹t gospodarskich,
16) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
a nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale pozostawa³y.
Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci i w miejscach publicznych
§3
1. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie
na ich terenie porz¹dku, czystoœci oraz nale¿ytego
stanu sanitarno–higienicznego poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w dostateczn¹ iloœæ
pojemników s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów
i zapewnienie systematycznego usuwania odpadów,
2) utrzymanie w nale¿ytym stanie sanitarnym pomieszczeñ i urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów,
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, a w przypadkach okreœlonych w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach wyposa¿enie nieruchomoœci
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w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych
lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych,
4) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w terminie 6 miesiêcy od
dnia oddania kanalizacji do u¿ytku lub 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego regulaminu, obowi¹zek ten nie dotyczy w³aœcicieli, którzy
posiadaj¹ przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych,
5) zapewnienie systematycznego opró¿niania zbiornika bezodp³ywowego,
6) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci udostêpnionych do
u¿ytku publicznego oraz z chodników przylegaj¹cych bezpoœrednio do nieruchomoœci, usuwanie
b³ota, œniegu i lodu powinno odbywaæ siê niezw³ocznie, natomiast innych zanieczyszczeñ w
miarê potrzeby,
7) usuwanie nawisów (sopli), stwarzaj¹cych zagro¿enie, z okapów, rynien i innych czêœci nieruchomoœci,
8) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez trybu przewidzianego przepisami prawa,
9) niezw³ocznego usuwania z terenu nieruchomoœci
materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki albo egzekwowanie tego obowi¹zku
od wykonawcy robót budowlanych,
10) ustawienie koszy na odpady i systematyczne ich
opró¿nianie, w sposób nie dopuszczaj¹cy do przepe³nienia, na terenach i w obiektach s³u¿¹cych do
u¿ytku publicznego,
11) wymianê przynajmniej raz w roku piasku w piaskownicach,
12) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego przeznaczonych,
a w innych miejscach tylko za zgod¹ w³aœciciela
nieruchomoœci przy zachowaniu wymogów przewidzianych innymi przepisami prawa,
13) umieszczanie na terenach ogólnie dostêpnych,
takich jak: targowiska, parki, place zabaw i pla¿e,
regulaminów korzystania z tych terenów,
14) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych, gnojówki i gnojowicy.
2. Z obowi¹zku wyposa¿enia nieruchomoœci w dostateczn¹ iloœæ pojemników do gromadzenia odpadów
zwolnieni s¹ w³aœciciele niezabudowanych nieruchomoœci, do czasu rozpoczêcia budowy, pod warunkiem, ¿e na nieruchomoœci nie jest prowadzona
dzia³alnoœæ gospodarcza i jest zachowana czystoœæ
i porz¹dek.
3. Wykonanie obowi¹zku systematycznego usuwania
odpadów oraz wywozu nieczystoœci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia poprzez zawarcie pisemnej umowy z
wybranym przez siebie przedsiêbiorstwem wywozowym.
4. Przy wykonywaniu swoich praw i obowi¹zków w³aœciciel nieruchomoœci powinien powstrzymywaæ siê

od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoœci s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno–gospodarczego przeznaczenia
nieruchomoœci i stosunków miejscowych.
5. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 pkt 6 powinien byæ realizowany poprzez odgarniêcie œniegu i b³ota poœniegowego w miejsca nie powoduj¹ce zak³óceñ dla
ruchu pieszego i drogowego oraz usuwanie œliskoœci
poprzez posypywanie chodnika piaskiem.
6. Mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami,
mo¿na przeprowadzaæ pod warunkiem, ¿e œcieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej albo zbiorników bezodp³ywowych po przejœciu przez odstojnik,
lub czynnoœæ ta wykonywana jest bez u¿ycia detergentów na terenie nieruchomoœci w³aœciciela pojazdu, a powstaj¹ce œcieki nie s¹ odprowadzane do wód
powierzchniowych ani na teren innej nieruchomoœci.
7. Drobne naprawy pojazdów, zwi¹zane z ich bie¿¹ca
eksploatacja, mog¹ byæ przeprowadzane w obrêbie
nieruchomoœci, tylko za zgod¹ w³aœciciela nieruchomoœci, o ile nie spowoduj¹ zanieczyszczenia wód i
gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów, a powstaj¹ce
odpady gromadzone bêd¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich usuniêcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoœci i ustawy o odpadach.
8. Korzystaj¹c z miejsc publicznych odpady nale¿y
umieszczaæ w koszach ulicznych lub zabieraæ ze
sob¹ w przypadku braku koszy.
9. Gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego dozwolone jest w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów
ustawy z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. nr 81, poz. 991, z póŸn.zm.)
§4
Na terenie gminy, maj¹c na wzglêdzie zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) Postoju samochodów ciê¿arowych i specjalnych, ci¹gników siod³owych i balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep, o masie powy¿ej 3,5 tony,
poza miejscami do tego wyznaczonymi,
2) Spalania odpadów, w tym g³ównie niebezpiecznych,
na powierzchni ziemi i w instalacjach grzewczych
budynków, dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych
oraz odpadów organicznych pochodz¹cych z ogrodów przydomowych lub ogródków dzia³kowych. Spalanie takie powinno odbywaæ siê na terenie swojej
nieruchomoœci z zachowaniem odrêbnych przepisów np. przeciwpo¿arowych,
3) Stosowania dla usuniêcia œniegu lub lodu œrodków
chemicznych szkodliwych dla œrodowiska,
4) Niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej np. hydrantów, przystanków, znaków, transformatorów, pokryw i
w³azów itp., drzew i krzewów, trawników i zieleñców,
5) Umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ
itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych,
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6) Malowania, np. grafitti, bez zgody w³aœciciela, poza
miejscami do tego wyznaczonymi,
7) Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu,
8) Indywidualnego wywo¿enia, za wyj¹tkiem odpadów
surowcowych dostarczanych do punktów skupu, i
wysypywania odpadów oraz indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez osoby nie
posiadaj¹ce stosowych pozwoleñ,
9) Zakopywania i usuwania odpadów w miejsca do tego nie przeznaczone,
10) Wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
11) Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z dachów, podjazdów, itp.,
12) Zabrania siê odprowadzania odchodów zwierzêcych
oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ œcieki bytowe.
Rozdzia³ III
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci i w miejscach publicznych
§5
1. W³aœciciel nieruchomoœci we w³asnym zakresie i na
w³asny koszt obowi¹zany jest do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania punktu gromadzenia odpadów, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
2. W przypadku, gdy niemo¿liwym jest wyznaczenie
punktu gromadzenia odpadów na terenie w³asnej
nieruchomoœci, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci spe³nienia wymagañ zawartych w obowi¹zuj¹cych przepisach, w³aœciciel tej nieruchomoœci zobowi¹zany
jest do zapewnienia usytuowania urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej
nieruchomoœci, na zasadach uzgodnionych z jej w³aœcicielem, w formie zawartej umowy.
3. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie
punktu gromadzenia odpadów rozumie siê:
1) wyodrêbnienie i niezbêdne wyposa¿enie pomieszczenia w budynku,
2) wyznaczenie i w miarê mo¿liwoœci utwardzenie
placu, na zewn¹trz budynku, s³u¿¹cego do ustawienia urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów z zachowaniem wymagañ okreœlonych w przepisach
obowi¹zuj¹cych dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
3) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, jak
równie¿ mo¿liwoœci przemieszczania pojemników
na odpady z punktu ich gromadzenia do miejsca
zatrzymania pojazdu, s³u¿¹cego do wywozu tych
nieczystoœci.
4. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest zapewnienie czystoœci oraz dba³oœæ o stan sanitarny urz¹-

dzeñ, punktu gromadzenia odpadów, dróg przemieszczania pojemników na odpady, poprzez ich czyszczenie i dezynfekcjê.
5. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w standardowych, typowych pojemnikach lub kontenerach:
1) w odniesieniu do odpadów mieszanych – pojemniki lub kontenery z zamykanymi otworami wsypowymi,
2) w odniesieniu do odpadów nietypowych i wielkogabarytowych – kontenery otwarte lub zamkniête
dla odpadów pyl¹cych.
3) do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych
dopuszcza siê stosowanie worków odpowiednio
oznakowanych znakami firmy wywozowej, pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego, pod wzglêdem sanitarnym, ich sk³adowania w punkcie
gromadzenia odpadów oraz transportu,
4) w odniesieniu do odpadów surowcowych w specjalnych, oznaczonych pojemnikach lub workach.
6. Gromadzenie odpadów komunalnych na drogach i
miejscach publicznych odbywaæ siê mo¿e za pomoc¹ koszy o pojemnoœci od 10 l do 50 l.
§6
1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci musz¹ byæ gromadzone w pojemnikach lub
kontenerach o nastêpuj¹cych minimalnych pojemnoœciach (przy czêstotliwoœci wywozu jeden raz na
dwa tygodnie):
1) 25 l na mieszkañca na terenie wiejskim i 40l na
mieszkañca miasta Miastko, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na ka¿d¹ nieruchomoœæ (w
przypadkach uzasadnionych za zgod¹ Burmistrza
dopuszcza siê mo¿liwoœæ ustawienia pojemnika,
którego pojemnoœæ dostosowana by³aby do iloœci
wytworzonych odpadów),
2) zarz¹dcy nieruchomoœci wielolokalowych maj¹
obowi¹zek wyposa¿yæ nieruchomoœæ w pojemniki o pojemnoœci zapewniaj¹cej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w punkcie 1,
3) prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kieruj¹cy instytucjami oœwiaty, zdrowia itp. oraz zarz¹dzaj¹cy
ogrodami dzia³kowymi zobowi¹zani s¹ dostosowaæ
pojemnoœæ pojemników do swych indywidualnych
potrzeb uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normatywy:
a) dla szkó³, przedszkoli – 3 l na ka¿dego ucznia,
studenta i pracownika,
b) dla lokali handlowych – 50 l na ka¿de l0 m 2 powierzchni ca³kowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na lokal,
c) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na ka¿dy punkt,
d) dla lokali i punktów gastronomicznych – 20 l na
jedno miejsce konsumpcyjne,
e) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych – pojemnik 110 l na ka¿dych 10 pracowników,
f) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.
– 20 l na jedno ³ó¿ko,
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g) dla ogródków dzia³kowych – 30 l na ka¿d¹ dzia³kê
w okresie sezonu, od l marca do 31 paŸdziernika
ka¿dego roku, i 5 litrów poza sezonem; dopuszcza siê mo¿liwoœæ ustawienie zbiorczych pojemników dla u¿ytkowników dzia³ek.
2. Iloœæ pojemników i ich wielkoœæ powinna zapewniæ
gromadzenie odpadów komunalnych przez okres pomiêdzy kolejnymi wywozami. Przyjmuje siê œredni¹
iloœæ odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych w wysokoœci 110 kg/rok na
mieszkañca na terenie wiejskim i 220/kg/rok na
mieszkañca miasta Miastko, oraz zak³ada siê, ¿e
œrednia waga jednego metra szeœciennego odpadów
wynosi 200 kg.
3. Do zbierania okresowo zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub
kontenerów, mo¿na u¿ywaæ worków odpowiednio
oznaczonych i dostarczonych przez przedsiêbiorcê,
z którym w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê na
wywóz odpadów komunalnych.
4. Odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do ich gromadzenia i powinny byæ
gromadzone w specjalnie na ten cel wyznaczonym
miejscu w terenie nieruchomoœci s³u¿¹cym do gromadzenia odpadów sta³ych, w sposób nie utrudniaj¹cy
korzystanie z nieruchomoœci przez osoby trzecie i
umo¿liwiaj¹cy ³atwy dostêp przedsiêbiorcy, do czasu ich wywozu,
5. Odpady budowlane stanowi¹ce pozosta³oœci po remoncie i modernizacji budynków (lokali) lub urz¹dzeñ
np. gruz itp., musz¹ byæ gromadzone w specjalnych
kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomoœci w sposób nie powoduj¹cy pylenia i nie
utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci.
6. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej nale¿y stosowaæ specjalne pojemniki, o ujednoliconym kolorze dla poszczególnych
rodzajów odpadów, które powinny posiadaæ napisy i
oznaczenia okreœlaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów.
Pojemniki powinny byæ utrzymane w nastêpuj¹cej
kolorystyce:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier,
2) ¿ó³ty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
3) zielony z przeznaczeniem na szk³o,
7. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej nale¿y stosowaæ pojemniki lub
worki odpowiednio oznaczone w nastêpuj¹cej kolorystyce:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier,
2) ¿ó³ty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
3) zielony z przeznaczeniem na szk³o,
8. Dopuszcza siê ustawienie przez przedsiêbiorstwa
wywozowe pojemników do zbiórki odpadów ze szk³a
w kolorze zielonym na szk³o kolorowe i bia³ym na
szk³o bia³e,.
9. Dopuszcza siê ustawienie przez przedsiêbiorstwa
wywozowe pojemników do zbiórki odpadów suchych
(papier, tworzywa sztuczne, metale) w jednolitym kolorze na posesjach zabudowy jednorodzinnej.

10. W miejscach, w których ze wzglêdów technicznych
wystêpuj¹ trudnoœci w lokalizacji sta³ego pojemnika
do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza siê stosowanie gromadzenia odpadów w workach foliowych.
11. W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany zapewniæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp do pojemników w czasie ustalonym w umowie na
odbiór odpadów
12. Obowi¹zki okreœlone w ust. 11 dotycz¹ tak¿e dostêpu do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych.
§7
1. Zobowi¹zuje siê zarz¹dzaj¹cych drogami znajduj¹cymi siê na obszarze miasta do rozstawienia na tych
terenach koszy ulicznych na odpady mieszane i
opró¿niania ich z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.
2. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny publiczne lub obiekty u¿ytecznoœci publicznej, zobowi¹zani s¹ do ustawienia na tych terenach
koszy ulicznych na odpady mieszane i opró¿niania ich
z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ ich przepe³nianiu.
§8
Organizatorzy imprez zobowi¹zani s¹ do zapewnienia wystarczaj¹cej liczby koszy ulicznych, pojemników lub
kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych oraz
przenoœnych szaletów, a tak¿e niezw³ocznego uprz¹tniêcia wszelkich odpadów powsta³ych w wyniku imprezy oraz do podpisania umowy z przedsiêbiorstwem
wywozowym na odbiór odpadów.
§9
1. W³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych, pod³¹czonych do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowi¹zani s¹ do posiadania umowy z Zak³adem Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Miastku lub inn¹ jednostk¹ eksploatuj¹c¹ sieæ, okreœlaj¹cej warunki wprowadzania
œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, pozostaj¹cych w eksploatacji tej jednostki. Przyjmowanie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych objête jest przez
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Miastku, lub inn¹ jednostkê eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia kanalizacyjne, kontrol¹ iloœci i parametrów jakoœciowych
wprowadzonych œcieków.
2. Do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci zabudowanej, usytuowanej na terenach nie uzbrojonych w
sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y wyposa¿enie tej
nieruchomoœci w szczelny zbiornik bezodp³ywowy
przeznaczony do gromadzenia nieczystoœci p³ynnych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków. Wymagania techniczne oraz warunki budowy i
eksploatacji tych urz¹dzeñ okreœlaj¹ odrêbne przepisy budowlane i sanitarne.
3. W³aœciciel nieruchomoœci zabudowanej, wyposa¿onej w szczelny zbiornik bezodp³ywowy do gromadzenia nieczystoœci p³ynnych, zobowi¹zany jest na swój
koszt do niezw³ocznego przy³¹czenia obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej:
1) w odniesieniu do sieci ju¿ istniej¹cych w tym rejonie – w terminie nie d³u¿szym ni¿ w ci¹gu 6 mie-
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siêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu,
2) równoczesnego przy³¹czenia siê do sieci w trakcie
jej realizacji lub po uzyskaniu zgody Burmistrza w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy od jej wybudowania i przekazania do eksploatacji.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru przy³¹cza
wydaje jednostka eksploatuj¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej,
5. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym
zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nieczystoœci p³ynnych poprzez kontrolê ich szczelnoœci
i dezynfekcjê.
Rozdzia³ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci
§ 10
1. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnego zbierania nastêpuj¹cych rodzajów odpadów:
1) szk³a,
3) papieru,
4) opakowañ z tworzyw sztucznych,
5) z³omu,
6) odpadów niebezpiecznych (baterie, œwietlówki,
akumulatorki),
7) odpadów wielkogabarytowych,
8) odpadów budowlanych stanowi¹cych pozosta³oœci z remontów i modernizacji obiektów i lokali,
9) zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
1) odpady kuchenne i roœlinne ulegaj¹ce biodegradacji w odrêbnych przeznaczonych do tego celu
pojemnikach koloru br¹zowego. Na terenach wiejskich, na terenach zabudowy jednorodzinnej i
ogrodów dzia³kowych dopuszcza siê kompostowanie odpadów roœlinnych oraz odpadów kuchennych, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci, we
w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby w przydomowym kompostniku pod warunkiem zg³oszenia
tego faktu przedsiêbiorstwu wywozowemu i wpisania tego faktu w umowie.
2) odpady surowcowe tj., papier, tektura, szk³o, tworzywa sztuczne, metale (puszki):
a) na wsi do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych na terenie wsi oraz w workach
(odpowiednio oznakowanych) dostarczanych
przez przedsiêbiorstwo wywozowe i przekazywanych mu zgodnie z ustalonym harmonogramem, albo indywidualnie dostarczaæ do punktów
wymiany lub skupu,
b) w mieœcie – w zabudowie jednorodzinnej tak jak
na wsi,

— w zabudowie wielorodzinnej, odpady te sk³adane s¹ do odrêbnych pojemników, w które
zarz¹dca nieruchomoœci je wyposa¿y³, albo
indywidualnie dostarczaæ do punktów wymiany lub skupu,
3) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je
na chodnik przed wejœciem do nieruchomoœci lub
na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoœci, z którego odbierane s¹
przez przedsiêbiorstwo wywozowe w wyznaczonych harmonogramem terminach,
4) zu¿yty sprzêt elektroniczny nale¿y zdawaæ na wymianê w punkcie zakupu nowego sprzêtu elektronicznego, indywidualnie przekazywaæ do punktu
zbiórki takiego sprzêtu lub przedsiêbiorstwu wywozowemu w terminie z nim uzgodnionym
5) odpady budowlane stanowi¹ce pozosta³oœci po
remoncie i modernizacji budynków (lokali) lub urz¹dzeñ np. gruz itp., musz¹ byæ gromadzone w specjalnych kontenerach lub w wyznaczonych
miejscach na nieruchomoœci w sposób nie powoduj¹cy pylenia i nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci,
6) odpady niebezpieczne nale¿y wrzucaæ do specjalnych, przeznaczonych na ten cel pojemników, zdawaæ na wymianê w punkcie zakupu, albo
gromadziæ w oddzielnych pojemnikach lub workach do czasu ich wywozu,
§ 11
Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach/workach
na odpady komunalne œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego
popio³u, ¿u¿la, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farby, rozpuszczalników, lakierów i
innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej.
§ 12
Zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
§ 13
Korzystaj¹c z terenów publicznych mieszkañcy gminy
oraz osoby przebywaj¹ce na jej terenie zobowi¹zani s¹
do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sob¹ w przypadku ich braku.
§ 14
Do pojemników na papier i tekturê zabrania siê wrzucaæ:
— opakowañ z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem,
cementem,
— kalki technicznej,
— prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
— innych ni¿ papier i tektura odpadów, nie wymienionych powy¿ej,
§ 15
Do pojemników na szk³o i opakowania szklane:
— opakowañ z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, lekami,
œrodkami chemicznymi,
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— ceramiki (np. porcelany, talerzy, doniczek),
— szyb samochodowych,
— szk³a budowlanego,
— innych ni¿ szk³o odpadów, nie wymienionych powy¿ej,
§ 16
Do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania siê
wrzucaæ:
— tworzyw pochodzenia medycznego,
— mokrych folii,
— opakowañ po olejach i smarach, farbach i lakierach,
— opakowañ po œrodkach chwasto i owadobójczych,
— innych ni¿ z tworzyw sztucznych odpadów,
§ 17
1. Ustala siê, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do pozbywania siê odpadów wed³ug potrzeb,
jednak nie rzadziej ni¿ z zachowaniem nastêpuj¹cej
czêstotliwoœci:
1) dla odpadów komunalnych, z zastrze¿eniem pkt 2,:
a) w mieœcie – raz na dwa tygodnie,
b) na wsi – raz w miesi¹cu,
2) dla odpadów komunalnych mieszanych, zawieraj¹cych sk³adniki ulegaj¹ce biodegradacji:
a) dla budynków wielorodzinnych – raz na tydzieñ,
b) dla budynków jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie,
c) dla placówek handlowych i us³ugowych poza
budynkami – raz na tydzieñ,
d) dla placówek gastronomicznych i prowadz¹cych
¿ywienie zbiorowe – raz na trzy dni,
d) dla pozosta³ych placówek i w³aœcicieli – raz na
tydzieñ,
3) dla odpadów surowcowych – co najmniej raz na
dwa miesi¹ce,
4) czêstotliwoœæ opró¿niania koszy ulicznych powinna byæ dostosowana do iloœci gromadzonych w
nich odpadów, jednak nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) w mieœcie przy g³ównych ulicach – w okresie
sezonu trwaj¹cego od pocz¹tku maja do koñca
wrzeœnia – raz na tydzieñ, poza sezonem – raz
na dwa tygodnie,
b) na pozosta³ych obszarach – raz na dwa tygodnie,
2. Ustala siê, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do zapewnienia usuwania nieczystoœci ciek³ych i osadów z przydomowej oczyszczalni œcieków
z zachowaniem nastêpuj¹cej czêstotliwoœci:
1) ze zbiornika bezodp³ywowego z czêstotliwoœci¹
ustalon¹ z przedsiêbiorstwem wywozowym, jednak nie rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce,
2) z przydomowej oczyszczalni – nie rzadziej ni¿ w
terminie wynikaj¹cym z instrukcji eksploatacji
oczyszczalni,
3. W³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami zobowi¹zani s¹ usuwaæ nieczystoœci codziennie,
4. Organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenoœne toalety w miarê
potrzeb oraz niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.

5. Czêstotliwoœæ i zasady usuwania odpadów komunalnych takich jak odpady budowlane, wielkogabarytowe, niebezpieczne, sprzêt elektryczny i elektroniczny
zostanie co roku okreœlona zarz¹dzeniem Burmistrza
i podana do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty w gminie Miastko,
§ 18
1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z
przedsiêbiorstwem wywozowym w terminie 60 dni
od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego regulaminu do
udokumentowania korzystania z takich us³ug oraz
do przechowywania dowodów potwierdzaj¹cych ich
wykonanie przez okres 2 lat.
2. W³aœciciele nieruchomoœci, które nie zosta³y pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej s¹ zobowi¹zani do podpisania w terminie 60 dni od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu z przedsiêbiorstwem wywozowym umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni
przydomowej.
§ 19
Odpadów i nieczystoœci ciek³ych nale¿y pozbywaæ siê
przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
1) odpady odbierane s¹ od w³aœcicieli nieruchomoœci,
przez przedsiêbiorstwo wywozowe, wed³ug potrzeb
okreœlonych przez w³aœciciela, jednak nie rzadziej
ni¿ w terminach okreœlonych w § 17,
2) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nale¿y przekazywaæ do wymiany w punkcie zakupu nowego
sprzêtu lub przedsiêbiorstwu wywozowemu w terminie z nim uzgodnionym,
3) odpady surowcowe nale¿y przekazywaæ do:
— wymiany w punkcie zakupu, o ile podlega wymianie,
— punktu skupu odpadów,
— przedsiêbiorstwa wywozowego, z którym w³aœciciel podpisa³ umowê na wywóz odpadów komunalnych, lub wrzucaæ do pojemników przeznaczonych
dla okreœlonego rodzaju odpadu surowcowego,
4) odpady ulegaj¹ce biodegradacji nale¿y sk³adowaæ
w kompostowniku lub przekazywaæ przedsiêbiorstwu wywozowemu,
5) odpady niebezpieczne nie mog¹ byæ gromadzone
wraz z innymi odpadami komunalnymi
6) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych przeprowadza przedsiêbiorstwo wywozowe, z którym w³aœciciel zawar³ umowê,
na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, zamówienie musi byæ zrealizowane w ci¹gu 36
godzin od chwili z³o¿enia.
7) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i
transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy przedsiêbiorstwa wywozowego maj¹ obowi¹zek natychmiast usun¹æ.
8) przedsiêbiorstwo wywozowe ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y
one bezpieczeñstwu ruchu drogowego.
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Rozdzia³ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ przedsiêbiorstwa wywozowe.

zebranych selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych,
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów niebezpiecznych.
Rozdzia³ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

§ 20

§ 26

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 r. – do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 r. do nie wiêcej ni¿ 35%
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
roku 1995.

Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
zachowania œrodków ostro¿noœci zapewniaj¹cych ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t, a tak¿e do do³o¿enia starañ, aby zwierzêta te nie by³y uci¹¿liwe dla
otoczenia.

§ 21
Przedsiêbiorstwa wywozowe zobowi¹zane s¹ w kolejnych latach wyselekcjonowaæ spoœród odpadów przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz
recyklingowi iloœci odpadów okreœlone w poziomach selekcji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami Gminy
Miastko.
Rozdzia³ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 22
Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Miastko, które nie mog¹ byæ poddane odzyskowi nale¿y sk³adowaæ na sk³adowisku odpadów w miejscowoœci Gatka.
§ 23
Nieczystoœci ciek³e odebrane ze zbiorników bezodp³ywowych nale¿y wywoziæ do stacji zlewnej przy oczyszczalniach œcieków w miejscowoœciach Wêgorzynko i
Dretyñ.
§ 24
Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez przedsiêbiorstwa wywozowe nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at
uchwalone przez Radê Miejsk¹ w Miastku.
§ 25
1. Burmistrz Miastka podaje do publicznej wiadomoœci
wymagania, jakie musza spe³niaæ przedsiêbiorcy
ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.
W wymaganiach tych okreœla siê szczegó³owo, w
oparciu o niniejszy regulamin oraz Plan Gospodarki
Odpadami Gminy Miastko, zasady selekcji odpadów
przez w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego
postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
2. Burmistrz Miastka wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci, zobowi¹zuje
przedsiêbiorców do odbierania wszystkich odpadów

§ 27
1. Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie psa w Urzêdzie Miejskim w
Miastku w terminie 14 dni od wejœcia w posiadanie psa, lub 60 dni od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu,
b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym,
wydawanym nieodp³atnie w chwili rejestracji
psa,
c) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹,
d) systematyczne szczepienie psa przeciwko
wœciekliŸnie i okazywanie dowodu szczepienia
na ¿¹danie uprawnionych organów,
e) wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu – równie¿ w kaganiec,
f) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywna lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu, dodatkowo, w na³o¿onym kagañcu,
prowadzenie psa bez smyczy dozwolone jest tylko w miejscach ma³o uczêszczanych, pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³aœciciel (opiekun)
sprawuje kontrolê nad jego zachowaniem,
g) utrzymywanie psa na terenie nieruchomoœci w
sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo innych osób
wchodz¹cych na teren nieruchomoœci oraz w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
(np. ogrodzone miejsce trzymania psa),
h) zwolnienie psa ze smyczy na terenie w³asnej nieruchomoœci mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich oraz odpowiednio
oznakowana tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) nie wprowadzanie zwierz¹t do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
u¿ytku publicznego, z wy³¹czeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierz¹t takich jak lecznice, wystawy itp. Zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych korzystaj¹cych z pomocy psów
przewodników,
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b) nie wprowadzanie zwierz¹t na tereny placów
gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
c) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach,
jezdniach, parkingach i terenach zielonych psy,
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystaj¹cych z psów przewodników,
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
sprawowania nad nimi w³aœciwej opieki, a w szczególnoœci do sta³ego i skutecznego ich dozoru.
3. Kto utrzymuje zwierzêta domowe jest zobowi¹zany
do zapewnienie im pomieszczeñ chroni¹cych przed
zimnem, upa³ami, opadami atmosferycznymi, z dostêpem do œwiat³a dziennego, zapewniæ karmê oraz
sta³y dostêp do wody, a warunki utrzymywania zwierz¹t nie mog¹ powodowaæ urazów i uszkodzeñ cia³a lub innych cierpieñ.

Zabrania siê utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich:
1) wewn¹trz mieszkañ,
2) w pomieszczeniach nie przygotowanych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów mieszkalnych, gara¿e wbudowane w domy mieszkalne, balkony, itp.,
3) na parcelach obiektów uznanych przez w³aœciwe organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub reprezentacyjnym,
4) na terenach ujêæ wodnych oraz terenach stref ochronnych wokó³ tych ujêæ, okreœlonych w³aœciwymi przepisami,
5) na terenach rekreacyjnych,
6) w zabudowie wielorodzinnej,
7) w obiektach s³u¿by zdrowia, placówkach oœwiatowych (szko³y, przedszkola, internaty, bursy).

§ 28

Na terenie miasta Miastko wprowadza siê zakaz hodowli zwierz¹t futerkowych (z wyj¹tkiem królików).

Utrzymuj¹cy gady, p³azy, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub u¿ytkowych zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia w
którym s¹ utrzymywane.
§ 29
Gmina zapewnia ochronê przed bezdomnymi zwierzêtami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez
interwencyjne wy³apywanie zwierz¹t bezdomnych oraz
zapewnienie, wy³apanym zwierzêtom, opieki i schronienia.
§ 30
Zwierzêta domowe przebywaj¹ce w miejscach publicznych bez opieki ich w³aœcicieli oraz nie oznakowane zgodnie z wymogami § 27 ust. 1 pkt 1 lit.b uwa¿ane
bêd¹ za bezdomne i podlegaæ mog¹ wy³apywaniu zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Miastku nr 60/IV/2005 z
dnia 3 czerwca.2005 r. w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie gminy Miastko.
Rozdzia³ VIII
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 31
1. Kto utrzymuje zwierzêta gospodarskie, jest obowi¹zany do zapewnienia im opieki i w³aœciwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierz¹t
nie mog¹ powodowaæ urazów i uszkodzeñ cia³a lub
innych cierpieñ.
2. Pod pojêciem utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich nale¿y rozumieæ wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich.
§ 32
Zakazuje siê chowu i utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, o ile zakaz taki zosta³ lub zostanie okreœlony w planie
zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

§ 33

§ 34

§ 35
Zezwala siê na utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
na terenach nieruchomoœci poza obszarami wymienionymi w § 32,33 i 34, pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych oraz nastêpuj¹cych
zasad:
1) wydaliny zwierz¹t, obornik, odpady i inne nieczystoœci pochodz¹ce z utrzymania i hodowli, gromadzone
poza pomieszczeniami dla zwierz¹t, nie mog¹ powodowaæ zanieczyszczenia terenu nieruchomoœci
oraz wód powierzchniowych i podziemnych, winny
byæ sk³adowane w miejscach o nieprzepuszczalnym
pod³o¿u, oddalonym co najmniej 30 m od budynków
lub innych obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi oraz miejsc publicznych i co 10 dni odka¿one
wapnem palonym,
2) nie powodowania przez prowadzon¹ hodowlê uci¹¿liwoœci, w szczególnoœci zapachowych dla wspó³u¿ytkowników oraz u¿ytkowników nieruchomoœci
s¹siednich,
3) pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich, teren ich
utrzymania i hodowli oraz bezpoœrednie otoczenie
winne byæ utrzymane w nale¿ytej czystoœci. Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich powinno byæ co
najmniej raz w roku bielone,
4) obiekt budowlany, w którym znajduje siê pomieszczenie dla zwierz¹t powinien spe³niaæ warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ obiekty budowlane,
przeznaczone dla utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich okreœlone przez odrêbne przepisy prawa budowlanego,
5) w przypadku, gdy z pomieszczeñ gospodarczych gnojówka nie mo¿e byæ usuwana za pomoc¹ odpowiednich urz¹dzeñ kanalizacyjnych, powinna byæ ona
odprowadzona krytymi rowkami œciekowymi do szczelnych studzienek lub zbiorników, urz¹dzonych w ten
sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojowica
nie zanieczyszcza³a wód gruntowych i gleby,
6) wybiegi dla zwierz¹t gospodarskich winny byæ ogrodzone siatk¹ drucian¹ lub innym odpowiednim ogro-
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dzeniem, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie
siê zwierz¹t poza obrêb wybiegu,
7) zachowania pasa strefy ochronnej, od budynku mieszkalnego b¹dŸ obiektu, który ma chroniæ ta strefa, do
najbardziej wysuniêtego w jego stronê pomieszczenia, klatki lub wybiegu dla chowu przydomowych zwierz¹t gospodarskich powinna wynosiæ co najmniej:
a) 25 m od domów jednorodzinnych,
b) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych,
c) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych
domów i zwartej zabudowy szeregowej oraz innych
obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
8) iloœæ utrzymywanych zwierz¹t gospodarskich nie
przekroczy:
a) 20 szt. drobiu,
b) 20 szt. królików,
c) 2 szt. trzody chlewnej œwiñ, owiec lub kóz,
d) 1 szt. byd³a,
e) 30 szt. go³êbi
f) 1 szt. koni,
g) 10 szt. pni pszczó³ w obrêbie jednej nieruchomoœci,
9) pszczo³y winny byæ trzymane w pniach, ustawionych
w odleg³oœci co najmniej 5 m od granicy nieruchomoœci – w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce
pszczo³y nie zak³óca³y korzystania z nieruchomoœci
bezpoœrednio s¹siaduj¹cych,
§ 36
Dopuszcza siê, w obrêbie nieruchomoœci, utrzymanie
i hodowlê zwierz¹t gospodarskich z naruszeniem § 35
pkt 7 i 8 Regulaminu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody posiadaczy wszystkich granicz¹cych nieruchomoœci lub ich czêœci,

§ 41
Osoby utrzymuj¹ce i hoduj¹ce zwierzêta gospodarskie z naruszeniem ustaleñ zawartych w niniejszym Regulaminie zobowi¹zane s¹ w terminie 12 m–cy od daty
wejœcia w ¿ycie uchwa³y do dostosowania utrzymania i
hodowli do tych zasad lub do jej likwidacji.
§ 42
Wprowadza siê obowi¹zek zg³aszania pad³ych zwierz¹t do firm zajmuj¹cych siê ich zbiórk¹ – Burmistrz w
drodze zarz¹dzenia wska¿e firmy zajmuj¹ce siê zbiórk¹ pad³ych zwierz¹t z terenu Gminy Miastko.
§ 43
Do zwierz¹t gospodarskich stosuje siê odpowiednio
regulacje zawarte w § 29 niniejszego Regulaminu.
Rozdzia³ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 44
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ przeprowadzania w miarê potrzeb deratyzacji.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miastka w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo
przyjêty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
Rozdzia³ X
Sankcje za naruszenie postanowieñ Regulaminu

§ 37

§ 45

Zasady utrzymania i hodowli wymienione w § 35 pkt 8
nie dotycz¹ koni utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.

Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze
grzywny.
Postêpowanie w sprawie na³o¿enia kary grzywny prowadzi siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w
sprawach o wykroczenia.

§ 38
Zasady utrzymania i hodowli wymienione w § 35 pkt 7
i 8 nie dotycz¹ gospodarstw rolnych oraz hodowli go³êbi prowadzonych przez cz³onków Polskiego Zwi¹zku Hodowli Go³êbi Pocztowych oraz innych zarejestrowanych
stowarzyszeñ hodowców go³êbi,
§ 39

Rozdzia³ XI
Przepisy koñcowe
§ 46
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miastka.
§ 47

W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t s¹ zobowi¹zani do usuwania z terenów miejsc u¿ytecznoœci publicznej (ulice, chodniki, trawniki, itp.) pozostawionych przez
nie wydalin, karmy dla nich przeznaczonej, œció³ki oraz
innych nieczystoœci.

Traci moc uchwa³a Nr 33/III/2002 Rady Miasta i Gminy Miastku z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie miasta i gminy Miastko.

§ 40

§ 48

W/w zasady utrzymania i hodowli zwierz¹t nie dotycz¹ zwierz¹t przebywaj¹cych w zak³adach weterynaryjnych, zwierzyñcach, wzglêdnie stanowi¹cych w³asnoœæ
cyrków lub klubów sportowych oraz nie naruszaj¹ uprawnieñ Pañstwowego Inspektora Sanitarnego do wydawania decyzji o likwidacji, utrzymaniu i hodowli zwierz¹t w
przypadkach przewidzianych przepisami o zwalczaniu
chorób zakaŸnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
R. Mieczkowski
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2739
UCHWA£A Nw XXXVI/327/2006
Rada Gminy w Lubichowie
z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231 z póŸniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy w Lubichowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy
po
zasiêgniêciu opinii gminnej komisji rozwi¹zywania
problemów alkoholowych o zgodnoœci lokalizacji
punktu sprzeda¿y z uchwa³ami rady gminy.
2. Sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e odbywaæ siê w:
1) sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
2) wydzielonych stoiskach w placówkach handlowych,
3) pozosta³ych placówkach samoobs³ugowych oraz
innych placówkach handlowych, w których sprzedawca prowadzi bezpoœredni¹ sprzeda¿ napojów
alkoholowych.
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoœci alkoholu powy¿ej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w
obiektach gastronomicznych z wy³¹czeniem barów
mlecznych. Podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê na zewn¹trz lokalu gastronomicznego je¿eli miejsce to bêdzie wyodrêbnione (taras, ogródek).
4. Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia na
miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach otwarcia placówek prowadz¹cych tê sprzeda¿.
5. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê na imprezach organizowanych na otwartym powietrzu w miejscowoœciach:
1 Lubichowo – teren rekreacyjny przy stadionie sportowym,
2 Ocypel – teren rekreacyjny przy ul. Szkolnej,
3 Szteklin – teren przy Remizie OSP,
4 Zielona Góra – teren rekreacyjny przy remizo–œwietlicy,
5 Mermet – teren przy budynku komunalnym,
6 Wda – skwerek rekreacyjny przy œwietlicy wiejskiej,
7 Wilcze B³ota – teren prywatny Dahm Henryk dzia³ka Nr 137/3 (LzV).

§2
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu wymienione w § 1
ust. 3 nie powinny byæ usytuowane bli¿ej ni¿ 50 m
od granicy:
1) szkó³ oraz innych zak³adów i placówek oœwiatowo – wychowawczych i opiekuñczych,
2) kultu religijnego,
3) pla¿ i k¹pielisk,
4) zak³adów opieki zdrowotnej,
5) innych miejsc masowych zgromadzeñ.
2. Postanowienia ust. 1 nie maj¹ zastosowania w przypadku usytuowania w pobli¿u tych obiektów punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§3
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y winny byæ usytuowane, aby ich lokalizacja nie
spowodowa³a nadmiernego skupienia w jednym rejonie.
§4
Traci moc uchwa³¹ Nr IV/41/2003 Rady Gminy Lubichowo z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawanie
napojów alkoholowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

2740
UCHWA£A Nr XXXVIII/186/2006
Rady Gminy Lipusz
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków w Gminie Lipusz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Gminy Lipusz
uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków w Gminie Lipusz”, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lipusz, który stworzy mo¿liwoœci prawno–techniczne wdro¿enia regulaminu.
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§3

ROZDZIA£ II

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

MINIMALNY POZIOM US£UG ŒWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GOWO–KANALIZACYJNE – GMINÊ LIPUSZ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW
ORAZ OBOWI¥ZKI ODBIORCÓW WARUNKUJ¥CE
JEGO UTRZYMANIE

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVIII/186/2006
Rady Gminy Lipusz
z dnia 21 czerwca 2006 r.
Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania œcieków w Gminie Lipusz
W celu stworzenia wszystkim odbiorcom us³ug jednolitych zasad korzystania z urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Lipusz,
ustala siê niniejszy regulamin zawieraj¹cy zasady korzystania z tych urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej.
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin okreœla zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków realizowanego na terenie Gminy Lipusz, w tym prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw oraz odbiorców.
§2
U¿yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) odbiorca – odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2
pkt 3) ustawy,
3) przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo–kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4)
ustawy – Gmina Lipusz,
4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
6) wodomierz g³ówny – przyrz¹d pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,
7) wodomierz dodatkowy – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu
iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i
utrzymywany na koszt odbiorcy,
8) wodomierz w³asny – przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloœæ wody pobranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9) okres obrachunkowy – okres rozliczeñ za us³ugi dostawy wody i odprowadzania œcieków okreœlony w
umowie.

§3
1. Iloœæ wody dostarczanej Odbiorcom oraz iloœæ odprowadzanych œcieków, minimalne ciœnienie utrzymywane w miejscu przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej okreœla umowa. Umowa mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ
œcieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiêbiorstwo mo¿e zaniechaæ ustaleñ dotycz¹cych minimalnego ciœnienia, je¿eli w wydanych
warunkach przy³¹czenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposa¿enie instalacji w urz¹dzenie do lokalnego podnoszenia ciœnienia.
2. WskaŸniki charakteryzuj¹ce poziom us³ug, inne ni¿
te, które s¹ okreœlane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, okreœla/j¹ zezwolenie/a
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków udzielane decyzj¹ wójta.
§4
1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoœci dostawcze posiadanego przy³¹cza wodoci¹gowego, zapewniaj¹c dostawê wody do Odbiorcy, w iloœci ustalonej w umowie,
2) przepustowoœæ posiadanego przy³¹cza kanalizacyjnego, zapewniaj¹c¹ odprowadzenie œcieków,
w iloœci okreœlonej w umowie,
3) dostawê wody, o jakoœci przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz.U. z
2002 r., Nr 203, poz. 1718 wraz z póŸn. zm.),
4) ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ dostaw wody oraz odprowadzania œcieków z/do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
5) budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w zakresie wynikaj¹cym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
6) prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do przeprowadzania bie¿¹cej kontroli iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków bytowych i œcieków przemys³owych oraz kontroli
przestrzegania umownych ustaleñ dotycz¹cych technicznych warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
3. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoœci Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej dwa dni przed planowanym terminem.
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§5

ROZDZIA£ III

Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych przez
Przedsiêbiorstwo a w szczególnoœci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego
lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków,
4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i
oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego prawid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
6) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne nie znajduje siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,
7) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych
ujêæ, w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹
one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloœci œcieków, odprowadzanych do kanalizacji,
9) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ,
a tak¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje
Odbiorcy mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na poziom
us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okreœlonych w umowie.

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
ORAZ ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

§6
1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia
poziomu us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
Odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma
ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
usuniêcia zagro¿enia. Dzia³ania Przedsiêbiorstwa
nie mog¹ naruszaæ prawa w³asnoœci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.

A. Postanowienia ogólne
§7
Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.
§8
1. Umowa okreœla szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoœæ Przedsiêbiorstwa za zapewnienie ci¹g³oœci i jakoœci œwiadczonych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez
Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa okreœla miejsce wykonywania us³ugi dostawy wody i odbioru œcieków.
§9
1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokreœlony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okreœlony:
1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas
okreœlony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoœæ zosta³a
przy³¹czona do sieci.
§ 10
1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowi¹zywania umowy.
§ 11
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoœci
przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹ Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym
Odbiorc¹, z zachowaniem dotychczasowych warunków
technicznych œwiadczenia us³ug. Odbiorca nowy pod
wzglêdem prawnym zg³asza now¹ sytuacjê prawn¹
Przedsiêbiorstwu w terminie trzech dni.
B. Zasady zawierania umów
§ 12
1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby,
posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoœci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana
przedstawiæ Przedsiêbiorstwu dokument, okreœlaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czanej nieruchomoœci.
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3. Je¿eli z treœci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoœci¹, jest ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument
potwierdzaj¹cy ten tytu³, z zastrze¿eniem ust 4.
4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która korzysta z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu
korzystania z przy³¹czonej nieruchomoœci.
5. Przedsiêbiorstwo okreœla wzór wniosku o zawarcie
umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoœci.
Do czasu poinformowania Przedsiêbiorstwa, Odbiorca pomimo wygaœniêcia umowy, ponosi odpowiedzialnoœæ za nale¿noœci powsta³e w zwi¹zku ze
œwiadczeniem us³ug przez Przedsiêbiorstwo.
§ 13
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy
budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególnoœci:
1) okreœlenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okreœlenie rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego
lokalu wraz ze zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹ w³asnorêcznym podpisem,
2) oœwiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu
osób korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz o obowi¹zku ponoszenia na rzecz
Przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at,
3) schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w
budynku wielolokalowym za wodomierzem g³ównym, wraz z okreœleniem lokalizacji wszystkich
punktów czerpalnych.
3. Przedsiêbiorstwo okreœla wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 1.
4. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku, Przedsiêbiorstwo jest z obowi¹zane wydaæ informacjê techniczn¹ okreœlaj¹c¹ wymagania techniczne.
§ 14
Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.
C. Zasady rozwi¹zywania umów
§ 15
1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia okreœlonego
w umowie.
2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego
oœwiadczenia woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub
przes³ania takiego oœwiadczenia listem poleconym.
§ 16
1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas okreœlony ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.
§ 17
1. Umowa wygasa w przypadku:
1) œmierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoœci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³oœciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej
przedsiêbiorc¹,
4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci.
2. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa
poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, równie¿ w razie wygaœniêcia
umowy zawartej przez Przedsiêbiorstwo z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoœci, w której znajduje
siê lokal.
§ 18
Po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu umowy, Przedsiêbiorstwo zaprzestaje œwiadczenia us³ug w szczególnoœci
poprzez dokonanie zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego oraz demonta¿ wodomierza
g³ównego.
ROZDZIA£ IV
SPOSÓB ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY I STAWKI
OP£AT USTALONE W TARYFACH
§ 19
Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki
op³at okreœlone w og³oszonych taryfach.
§ 20
D³ugoœæ okresu obrachunkowego okreœla umowa, przy
czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy.
§ 21
1. Wejœcie w ¿ycie nowych taryfy nie stanowi zmiany
umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek
op³at wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych
do wiadomoœci publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania Odbiorców o ich wysokoœci.
3. Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i
stawki op³at w³aœciwe dla Odbiorcy, bêd¹cego stron¹ umowy.
§ 22
1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿noœciami za
us³ugi œwiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym
Odbiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali, Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê zarz¹dcy lub w³aœcicielowi takiego
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budynku oraz odrêbne faktury osobom korzystaj¹cym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póŸniej ni¿ 14 dni od
daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy iloœæ
œwiadczonych us³ug jest ustalana na innej podstawie
ni¿ wskazania wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, przy zakoñczeniu okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i
odprowadzone œcieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty
jej dorêczenia. OpóŸnienia w zap³acie uprawniaj¹
Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek, w wysokoœci ustawowej.
5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysokoœci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noœci lub na pisemne ¿¹danie Odbiorcy zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku w tej sprawie w formie przelewu
na rachunek bankowy lub w formie wyp³aty gotówkowej.
§ 23
W przypadku niesprawnoœci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwoœci ustalenia na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa i umowy iloœci œwiadczonych us³ug, iloœæ
pobranej wody i odprowadzonych œcieków ustala siê na
podstawie œredniego zu¿ycia wody i odprowadzonych
œcieków w ca³ym okresie œwiadczenia us³ug przed stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza lub innego urz¹dzenia pomiarowego.
§ 24
1. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych i wprowadza œcieki do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie
braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloœæ odprowadzonych
œcieków jest ustalana jako równa iloœci wody pobranej,
ustalonej na podstawie wskazañ wodomierza w³asnego.
2. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza œcieki do
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ
pomiarowych, iloœæ odprowadzonych œcieków jest
ustalana jako suma wskazañ wodomierza w³asnego
i wodomierza g³ównego.
3. W przypadkach okreœlonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest
zobowi¹zany do zakupu, zainstalowania na w³asny
koszt wodomierza w³asnego, jego utrzymania i legalizacji.
ROZDZIA£ V
WARUNKI PRZY£¥CZANIA DO SIECI
§ 25
Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoœci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o przy³¹czenie, który powinien zawieraæ co najmniej:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aœciwego rejestru wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,

4) okreœlenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
odbioru us³ug,
5) okreœlenie iloœci przewidywanego poboru wody, jej
przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
6) wskazanie przewidywanej iloœci odprowadzanych
œcieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców œcieków przemys³owych, równie¿ jakoœci odprowadzanych œcieków oraz zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych),
7) opis nieruchomoœci, do której bêdzie dostarczana
woda i z której bêd¹ odprowadzane œcieki, w szczególnoœci okreœlenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia.
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody i dostarczania œcieków.
§ 26
1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okreœlaj¹cy stan prawny nieruchomoœci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przygotowaæ i
bezp³atnie udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku.
§ 27
1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo
wype³nionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz
z kompletem za³¹czników, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci, dokument pod
nazw¹ „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej”. W razie braku mo¿liwoœci pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo
w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w § 25, informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹ siê
o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyraŸnie na powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
w tym miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,
2) okreœlaæ maksymaln¹ iloœæ wody dostarczanej do
nieruchomoœci z podzia³em na poszczególne cele,
3) okreœlaæ maksymaln¹ iloœæ œcieków odprowadzanych z nieruchomoœci i ich jakoœæ,
4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoœci dokumentów, jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach
z jakimi nale¿y uzgodniæ, lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt przy³¹cza,
5) wskazywaæ okres wa¿noœci wydanych warunków
przy³¹czenia, nie krótszy ni¿ 1 rok.
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3. Dokument, o którym mowa w ust 1 mo¿e okreœlaæ:
1) parametry techniczne przy³¹cza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego, a
w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar iloœci odprowadzanych œcieków inaczej ni¿
na podstawie odczytów iloœci pobieranej wody,
urz¹dzenia pomiarowego do mierzenia iloœci odprowadzanych œcieków, lub te¿ wodomierzy do
mierzenia iloœci wody, z której nie odprowadza siê
œcieków do kanalizacji.
4. Wynagrodzenie Przedsiêbiorstwa za wydanie „Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej”, winno odpowiadaæ rzeczywiœcie poniesionym
przez Przedsiêbiorstwo kosztom przygotowania tego
dokumentu.
§ 28
1. „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegaj¹cej siê o
przy³¹czenie do sieci mog¹ za zgod¹ tej osoby, obejmowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie przy³¹cza
wodoci¹gowego i kanalizacyjnego, ale równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze
œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. W przypadku okreœlonym w ust. 1, Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem „Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej” s¹ zobowi¹zane do zawarcia
umowy reguluj¹cej tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wybudowanych
przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych.
3. W sytuacji wspó³finansowania przez osobê ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana miêdzy
Przedsiêbiorstwem a t¹ osob¹ reguluje tryb i zasady
odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo czêœci
inwestycji sfinansowanej przez osobê ubiegaj¹c¹ siê
o przy³¹czenie.
4. Odp³atne przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na
Przedsiêbiorstwo prawa w³asnoœci urz¹dzenia, jak
równie¿ na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególnoœci umowy dzier¿awy, a tak¿e prawnorzeczowej, w
szczególnoœci ustanowieniu u¿ytkowania, sposób
umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z urz¹dzenia.
5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga akceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem niewa¿noœci winna byæ zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna okreœlaæ,
co najmniej:
1) termin wybudowania urz¹dzenia,
2) warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³niaæ,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiêbiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Przedsiêbiorstwo,

6) termin przejêcia urz¹dzenia,
7) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie w³asnoœci urz¹dzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez
Przedsiêbiorstwo z urz¹dzenia na podstawie umowy nie przenosz¹cej prawa w³asnoœci,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.
§ 29
1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych do
przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci jest pisemne
uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych
prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez
Przedsiêbiorstwo kontroli robót.
2. Spe³nienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest
wymagane, je¿eli przy³¹czenia do sieci dokonuje
Przedsiêbiorstwo, które wyda³o „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej” dla
danej nieruchomoœci. Przedsiêbiorstwo wykonuje tê
us³ugê odp³atnie. Przed przyst¹pieniem do wykonania us³ugi Przedsiêbiorstwo sporz¹dza na w³asny
koszt i przedk³ada osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie szczegó³owy wykaz planowanych kosztów.
Rachunek wystawiony przez Przedsiêbiorstwo po
zakoñczeniu prac nie mo¿e byæ wy¿szy o wiêcej ni¿
10% w stosunku do sumy kosztów przed³o¿onych
osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie przed przyst¹pieniem do tych prac.
3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoœci
do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o
którym mowa w ust. 1 przedk³ada Przedsiêbiorstwu
odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbêdnych dokumentów i informacji Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej osobie ubiegaj¹cej siê o
pod³¹czenie nieruchomoœci wraz z wydanymi „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej”.
4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o
którym mowa w ust 1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia kompletu dokumentów i informacji wskazanych
wykazie, o którym mowa w ust. 3.
§3
Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
ROZDZIA£ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŒLAJ¥CE MO¯LIWOŒÆ DOSTÊPU DO US£UG WODOCI¥GOWO–KANALIZACYJNYCH.
§ 31
1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie
zachowany minimalny poziom us³ug, a w szczególnoœci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoœci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni
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œcieków oraz zdolnoœci dostawczych istniej¹cych
uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania œcieków.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie poziomu us³ug w stopniu takim, ¿e
nie bêd¹ spe³nione wymagania okreœlaj¹ce minimalny poziomu us³ug.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoœci
œwiadczenia us³ug.
4. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³oœci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

a) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
c) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eksploatowanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien
zawieraæ co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru, (œrednica, materia³, d³ugoœæ, elementy uzbrojenia),
b) rodzaj odprowadzanych œcieków, dla przy³¹cza
kanalizacyjnego,
c) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,
d) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a realizacj¹ przy³¹cza.

ROZDZIA£ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO WYKONANEGO PRZY£¥CZA.
§ 32
1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoœci
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przy³¹cza.
2. Je¿eli „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej” obejmowa³y równie¿ obowi¹zek
wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru
przy³¹cza mo¿e byæ wczeœniejszy odbiór tych urz¹dzeñ.
3. Okreœlone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza. Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêœciowemu zakryciu (tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y
zg³aszaæ do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden
dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjn¹.
§ 33
1. Po zg³oszeniu gotowoœci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin, na nie d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w sporz¹dzanych protoko³ach.
§ 34
Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru okreœla Przedsiêbiorstwo.
§ 35
1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawieraæ co najmniej:

ROZDZIA£ VIII
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG ORAZ
SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CI¥G£OŒCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŒWIADCZONYCH US£UG
§ 36
1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w
odprowadzaniu œcieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w œwiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela Informacji za poœrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych œrodków
przekazu, bez zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
3. Je¿eli proœba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na piœmie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo –
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie
w terminie 14 dni od otrzymania proœby chyba, ¿e
osoba zwracaj¹ca siê o informacjê wyraŸnie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ udzielona w jednej z form
wskazanych w ust 2.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w
ust 2 i 3, Przedsiêbiorstwo przed up³ywem terminów
wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a proœbê o informacjê i wskazuje jej
ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten
w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni
od dnia z³o¿enia proœby.
§ 37
1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo umowy, w szczególnoœci iloœci i jakoœci
œwiadczonych us³ug oraz wysokoœci op³at za te us³ugi.
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2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzeæ reklamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿ od dnia z³o¿enia w siedzibie
Przedsiêbiorstwa lub dorêczenia reklamacji. Ustêp 4
paragrafu poprzedzaj¹cego stosuje siê odpowiednio.
§ 38
1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do wyznaczenia
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie
reklamacji.
2. Stosowna informacja, zawieraj¹ca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upowa¿nionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegaj¹cymi siê o
przy³¹czenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna byæ wywieszona w siedzibie
Przedsiêbiorstwa i podawana do publicznej wiadomoœci wraz z og³oszeniem nowych taryf.
§ 39
1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy
cen i stawek op³at,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania œcieków”, obowi¹zuj¹cego na terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoœci
wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków wraz
z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpnienia
dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoj¹ siedzib¹, z zastrze¿eniem obowi¹zku do³¹czenia do umowy w chwili jej zawierania obowi¹zuj¹cej taryfy lub jej
wyci¹gu zawieraj¹cego ceny i stawki op³at.
§ 40
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo
przyjêtyz wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich
trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust 2
poinformowaæ wy³¹cznie w³aœciciela lub zarz¹dcê
nieruchomoœci, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12 godzin Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ o tym fakcie Odbior-

ców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego punktu poboru wody.
§ 41
1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ œwiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów, w szczególnoœci, je¿eli jest to uzasadnione
potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, œrodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi,
a tak¿e przyczynami technicznymi.
2. Przedsiêbiorstwo ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e w zwi¹zku z wstrzymaniem lub ograniczeniem œwiadczenia us³ug, chyba, ¿e nie ponosi
winy. Przedsiêbiorstwo wolne jest od odpowiedzialnoœci w szczególnoœci wówczas, gdy przerwa lub
ograniczenie œwiadczenia us³ug, wynika³y z:
1) dzia³ania si³y wy¿szej, w tym zw³aszcza si³ przyrody,
2) dzia³ania lub zaniechania osób lub podmiotów za
które Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz
œrodowiska naturalnego, a tak¿e potrzeb przeciwpo¿arowych.
ROZDZIA£ IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPO¯AROWE
§ 42
Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna z
urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoœci z hydrantów przeciwpo¿arowych zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
§ 43
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy Przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.
§ 44
W kalkulacji ceny za wodê pobieran¹ na cele przeciwpo¿arowe poprzez urz¹dzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia koszty
utrzymania urz¹dzeñ niezbêdnych dla zapewnienia wymaganych zdolnoœci dostawczych hydrantów, powiêkszone o mar¿ê zysku.
§ 45
Iloœæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreœleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê
stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach.
§ 46
W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezw³ocznie
przekazuje Przedsiêbiorstwu informacje o iloœci wody
pobranej.
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Poz. 2740, 2741, 2742 i 2743

§ 47

§1

Nale¿noœciami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê.

W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y Nr 58/VIII/2003 Rady
Miejskiej w £ebie z dnia 29.04.2003 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
§ 39 Regulaminu Rady Miejskiej w £ebie otrzymuje
brzmienie:
„Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1. komisjê rewizyjn¹,
2. komisjê gospodarki i bud¿etu,
3. komisjê turystyki i ochrony œrodowiska,
4. komisjê ds. uzdrowiska.”

ROZDZIA£ X
POSTANOWIIENIA KOÑCOWE
§ 48
Zmiany regulaminu wymagaj¹ trybu proceduralnego
przy jego uchwaleniu.

2741
UCHWA£A Nr 435/L/06
Rady Miasta Malborka
z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Malborku
Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ”h” oraz art. 40
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.
U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treœæ za³¹cznika nr 1 do uchwa³y Rady Miasta Malborka Nr 291/XXXIII/05 z dnia 31 marca 2005r w
sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Malborku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 55, poz. 1046 ze zm.) w sposób nastêpuj¹cy:
w § 9 ust. 3 skreœla kropkê po wyrazie ”publicznej” i dodaje siê wyrazy ”oraz wykonuje czynnoœci wierzyciela
w administracyjnym postêpowaniu egzekucyjnym z u¿yciem pieczêci urzêdowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r.
Nr 229 poz. 1954 ze zm.).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. WoŸny

2742

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2743
UCHWA£A Nr 458/XLIV/2006
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie okreœlenia zasad udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych
na terenie miasta £eby.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2b, 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê tryb udzielania z bud¿etu gminy i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na
terenie miasta £eby, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwala Nr 111/XIV/2003 Rady Miejskiej w
£ebie z dnia 19.12.2003 r. oraz uchwa³a Nr 431/XLIII/
2006 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 27.04.2006 r..
§3

UCHWA£A Nr 438/XLIV/2006
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 czerwca 2006 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 58/VIII/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 29.04.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta £eby.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 458/XLIV/2006
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 czerwca 2006 r.
TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA
PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
I. TRYB UDZIELANIA DOTACJI
1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych przys³uguje
na ka¿de dziecko w wysokoœci 75% wydatków bie¿¹cych ponoszonych w s¹siedniej gminie Wicko w przeliczeniu na 1 dziecko.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien byæ z³o¿ony przez
osoby prowadz¹ce przedszkola niepubliczne nie póŸniej ni¿ do dnia 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego
rok udzielenia dotacji i powinien zawieraæ dane dotycz¹ce planowanej liczby dzieci.
3. Dotacja bêdzie przekazywana zaliczkowo w okresach miesiêcznych do dnia 5–go ka¿dego miesi¹ca
na miesi¹c bie¿¹cy.
4. Udzielenie dotacji nast¹pi wg faktycznej liczby dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w poprzednim
miesi¹cu.
II. SPOSÓB ROZLICZANIA DOTACJI.
1. Rozliczenia dotacji dokonuje siê na podstawie zestawieñ okreœlaj¹cych iloœæ dzieci uczêszczaj¹cych
do przedszkola w danym miesi¹cu.
2. Listê okreœlaj¹c¹ iloœæ dzieci uczêszczaj¹cych do
przedszkola nale¿y dostarczyæ do Urzêdu Miasta do
dnia 3–go ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
podlega zwrotowi do bud¿etu miasta.

2744
UCHWA£A Nr LIV/573/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

Poz. 2743, 2744 i 2745

„§ 11.1. W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz innych sprawach wa¿nych dla miasta mog¹ byæ prowadzone konsultacje spo³eczne z mieszkañcami
miasta.
2. Z inicjatyw¹ przeprowadzenia konsultacji mo¿e wyst¹piæ co najmniej 7 radnych, Burmistrz lub co najmniej 300 mieszkañców.
§ 12 W przypadkach przewidzianych ustaw¹ decyzje o
przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych podejmuje Rada, w pozosta³ych przypadkach Burmistrz.
§ 13 Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami miasta okreœla
Rada w odrêbnej uchwale.”
§2
W wykazie jednostek organizacyjnych miasta stanowi¹cym za³¹cznik Nr 7 do Statutu Miasta Rumi wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) pkt. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojty³y”
2) pkt. 18 skreœla siê, a dotychczasowy pkt. 19 oznacza siê jako pkt. 18”.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J.Chmielewski

2745
UCHWA£A Nr LIV/574/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spo³ecznych z mieszkañcami miasta Rumia.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami: 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, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172
poz. 1441) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§1

§3

W Statucie Miasta Rumi, ustalonym uchwa³¹ Nr
X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003
roku, zmienionym uchwa³¹ Nr XXXIX/408/2005 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 21 czerwca 2005 roku i uchwa³¹ Nr
XLIX/519/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia
2006 roku § § 11–13 otrzymuj¹ brzmienie”

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

§1
Przyjmuje siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami miasta Rumia w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIV/574/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami miasta Rumi.
§1
1. Konsultacje z mieszkañcami miasta przeprowadza
siê:
1) w przypadkach przewidzianych ustaw¹,
2) w innych wa¿nych dla miasta sprawach.
2. Obligatoryjnie przeprowadza siê konsultacje przy
opracowywaniu:
1) Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi,
2) Strategii Rozwoju Miasta Rumi,
3) programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na dany rok.
3. Burmistrz Miasta jest uprawniony do podejmowania
decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach
okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹, o ile nie zosta³y one
zastrze¿one do kompetencji Rady Miejskiej.
4. Organ zarz¹dzaj¹cy konsultacje okreœla:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane
skutki projektowanego rozstrzygniêcia,
2) czas rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji, przy
czym okres trwania konsultacji nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni,
3) terytorialny i podmiotowy zasiêg konsultacji,
4) formê konsultacji.
5. Konsultacje przeprowadza siê w celu poznania opinii mieszkañców o poddanej konsultacji sprawie.
6. Wynik konsultacji nie jest wi¹¿¹cy dla organów miasta.
7. Konsultacje uwa¿a siê za wa¿ne bez wzglêdu na
iloœæ uczestnicz¹cych w nich mieszkañców, przedstawicieli grup spo³eczno–zawodowych lub organizacji pozarz¹dowych.
§2
1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji wyst¹piæ
mo¿e:
1) co najmniej 7 radnych Rady Miejskiej,
2) Burmistrz Miasta,
3) mieszkañcy miasta w liczbie co najmniej 300 osób,
spe³niaj¹cy warunki okreœlone w § 4 ust. 1 niniejszych zasad.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien
okreœlaæ:
1) przedmiot konsultacji,
2) sposób zorganizowania konsultacji,
3) termin i zakres konsultacji,
4) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zg³oszony
przez mieszkañców oprócz wymagañ okreœlonych
w ust. 2 winien ponadto zawieraæ:
1) wskazanie osoby lub osób upowa¿nionych do kontaktów z organem miasta ze wskazaniem dok³adnych danych adresowych,

2) listê osób popieraj¹cych wniosek ze wskazaniem
imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL i podpisu.
4. W ustaleniu kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt.
4, pomocy wnioskodawcom udzielaj¹ pracownicy
Urzêdu Miasta.
5. Organ, do którego skierowano wniosek informuje
wnioskodawców o sposobie jego za³atwienia nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia. Odmowa winna byæ uzasadniona.
§3
Konsultacje spo³eczne w zale¿noœci od ich przedmiotu mog¹ mieæ zasiêg:
1) ogólnomiejski,
2) lokalny – dotycz¹cy mieszkañców okreœlonego terytorium,
3) œrodowiskowy – dotycz¹cy okreœlonych grup spo³eczno–zawodowych lub organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na terenie miasta.
§4
1. Uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹ mieszkañcy Rumi, posiadaj¹cy w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
2. W przypadku konsultacji œrodowiskowych uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹ umocowani
przedstawiciele grup spo³eczno–zawodowych lub organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie
miasta.
§5
1. Konsultacje mog¹ polegaæ na:
1) wyra¿eniu opinii lub z³o¿eniu uwag w sprawie bêd¹cej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwi¹zañ.
2. Konsultacje mog¹ mieæ formê:
1) ankiet skierowanych do mieszkañców miasta, grup
spo³eczno–zawodowych lub organizacji pozarz¹dowych,
2) bezpoœrednich spotkañ z mieszkañcami, przedstawicielami grup spo³eczno–zawodowych lub organizacji pozarz¹dowych,
3) zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych mieszkañców, grup spo³eczno– zawodowych
lub organizacji pozarz¹dowych.
3. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarz¹dzaj¹cy konsultacje.
4. Informacjê o konsultacjach Burmistrz publikuje w biuletynie informacyjnym Urzêdu oraz na stronie internetowej Urzêdu wskazuj¹c cel i sposób przeprowadzenia
konsultacji.
5. Informacja o konsultacjach mo¿e byæ tak¿e opublikowana w prasie o zasiêgu lokalnym oraz w formie obwieszczeñ na terenie miasta.
6. W przypadku przeprowadzania konsultacji Strategii
Rozwoju Miasta Rumi obligatoryjnie stosuje siê ³¹cznie trzy formy konsultacji, o których mowa w ust. 2.
§6
1. Zawiadomienie o konsultacjach prowadzonych w formie ankiety nastêpuje przez:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 132

— 11599 —

1) opublikowanie treœci ankiety na stronie internetowej Urzêdu www.miasto.rumia.pl,
2) opublikowanie treœci ankiety na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta,
3) opublikowanie treœci ankiety w biuletynie informacyjnym Urzêdu,
4) udostêpnienie formularza ankiety w Biurze Obs³ugi Mieszkañców,
5) zaproszenie do sk³adania opinii listownie na adres
Urzêdu Miasta lub na wskazany adres e–mail.
2. Druk ankiety powinien zawieraæ uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
3. Ankieta jest wa¿na je¿eli zosta³a prawid³owo wype³niona ze wskazaniem wszystkich danych osobowych
wymaganych w ankiecie i podpisana. Niepodpisana
mo¿e byæ ankieta przesy³ana e–mailem.
4. Analizy zebranych ankiet dokonuje Referat Integracji Europejskiej i Promocji w terminie tygodnia po
up³ywie terminu wyznaczonego na ich sk³adanie w
formie sprawozdania.

Poz. 2745, 2746 i 2747
2746
UCHWA£A Nr LIV/575/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom oraz ich wy³apywania
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o ochronie zwierz¹t (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. nr 106 poz. 1002, zm.: z 2004 r nr 69, poz. 625,
nr 92 poz. 880, nr 96, poz. 959, z 2005 r. nr 33 poz. 48 i
nr 175, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: 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
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r.
Nr 16 poz. 128), Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§7

§1

1. Zawiadomienie o konsultacjach w formie bezpoœredniego spotkania z mieszkañcami, przedstawicielami
grup spo³eczno–zawodowych lub organizacji pozarz¹dowych umieszcza siê:
1) na stronie internetowej Urzêdu www.miasto.rumia.pl,
2) na tablicy og³oszeñ Urzêdu,
3) w biuletynie informacyjnym Urzêdu, w terminie nie
póŸniejszym ni¿ 7 dni przed dat¹ spotkania.
2. Spotkaniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady, Burmistrz lub upowa¿niona przez nich osoba.
3. Ze spotkania sporz¹dza siê protokó³ zawieraj¹cy wyniki konsultacji, do którego do³¹cza siê listê obecnoœci.
5. W protokole umieszcza siê informacjê o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, dane osoby bêd¹cej przewodnicz¹cym spotkania, temat konsultacji,
przebieg dyskusji, podjête ustalenia i opinie.

Rada Miejska wyra¿a zgodê na korzystanie przez gminê Rumia ze schroniska dla zwierz¹t w Ma³oszycach gm.
Nowa Wieœ Lêborska dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom.

Traci moc uchwa³a nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom oraz ich wy³apywania zmieniona uchwa³¹ nr XLVIII/694/2002 z dnia 29 maja 2002
roku, uchwa³¹ nr L/711/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 roku oraz uchwa³¹ nr XXIV/271/2004 z dnia 24 czerwca
2004 roku.

§8

§4

Zawiadomienie o konsultacjach w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych mieszkañców, grup spo³eczno–zawodowych lub organizacji
pozarz¹dowych umieszcza siê:
6. 1) na stronie internetowej Urzêdu www.miasto.rumia.pl,
2) na tablicy og³oszeñ Urzêdu,
3) w biuletynie informacyjnym Urzêdu,
wyznaczaj¹c termin, do którego opinie bêd¹ zbierane.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§9
1. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta przedstawia:
1) Radzie Miejskiej na najbli¿szej sesji,
2) mieszkañcom Miasta:
a) w biuletynie informacyjnym Urzêdu,
b) na stronie internetowej Urzêdu,
c) na tablicy og³oszeñ Urzêdu.
2. Wyniki konsultacji mog¹ byæ równie¿ przekazane do
prasy lokalnej.

§2
Ustala siê, ¿e zwierzêta bezdomne z terenu Gminy
Rumia bêd¹ od³awiane na podstawie umowy zawartej
pomiêdzy Gmin¹ Rumia a przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym
zezwolenie na tak¹ dzia³alnoœæ.
§3

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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UCHWA£A Nr II/5/2006
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 132
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Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr
136 poz. 969) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.
U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153
poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz.
U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128) Rada Gminy Sadlinki uchwala co nastêpuje:

2748
UCHWA£A Nr II/6/2006
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zmianie uchwa³y Nr V/26/2003 Rady Gminy Sadlinki
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadlinki

Obni¿a siê cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim
Nr 74 poz. 745 z 2006 r. na obszarze Gminy Sadlinki do
kwoty 32,– z³. za 1 q.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002 roku Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128,
Nr 175 poz. 1457) uchwala siê co nastêpuje:

§2

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.

1. W § 16 Statutu Gminy Sadlinki pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej”.
2. W § 16 pkt 1 Statutu Gminy Sadlinki dodaje siê ppkt
6 w brzmieniu „Ochrony Œrodowiska, £adu i Porz¹dku Publicznego”.

§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Piskor

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Piskor
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