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UCHWA£A Nr XLI /385/2005
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê
Miasta Reda.
Na podstawie art. 18 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst
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.:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5159

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 116,
poz. 1203 oraz z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441/, w zwi¹zku
z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela /tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 ze zmianami: z 2003 r.: Nr 137, poz. 1304,
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.: Nr 96,
poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r.: Nr 10, poz. 71,
Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 oraz Nr 181,
poz. 1526/ i § 7 Rozporz¹dzenia MENiS z dnia
31.01.2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181/, art. 4
ust. 1, art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z póŸn. zm./
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
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§1

Uchwala siê regulamin w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek dodatków oraz szczegó³owych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Gminê Miasto Reda, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr XXXI/295/2005 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16.02.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez
Gminê Miasta Reda.
2. Uchwa³a Nr XXXV/341/2005 rady Miejskiej w Redzie
z dnia 08.06.2005 r. o zmianie uchwa³y Nr XXXI/295/
2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.02.2005 r. w
sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê
Miasta Reda.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLI/385/2005
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 21.12.2005.
REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek dodatków oraz
szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Miasta Reda.
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
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2) dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
4) nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych.
2. Wysokoœæ stawek wynagrodzeñ, o których mowa w
ust. 1 pkt.1 i 4 ustala ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. poz. 1112 ze zmianami: z 2003 r.:
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r.: Nr 96, poz. 959, Nr 179,
poz. 1845, z 2005 r.: Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 oraz Nr 181, poz. 1526/
zwana dalej „ Kart¹ Nauczyciela” oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
II. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§2
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych
poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy, w których
stosunek pracy zosta³ rozwi¹zany lub wygas³, bez
wzglêdu na sposób ustania stosunku pracy (zakoñczone okresy zatrudnienia)
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce
do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla
ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5.
Do okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku
za wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczeœnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednoczeœnie w kilku
szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie przekraczaj¹cym
obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w
ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy zatrudnienia, o
których mowa w ust. 2.
5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,
który przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji
rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach
sprawuj¹cych nadzór nad zak³adami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich i oœrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce
kwalifikacji pedagogicznych, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w szkole, w której
nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas zajmowania tego stanowiska.
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6. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy
odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
7. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej
stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca;
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca.
8. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy z powodu
niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z
ubezpieczenia spo³ecznego.
9. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
III. DODATEK MOTYWACYJNY.
§3
1. Tworzy siê fundusz motywacyjny, przeznaczony na
dodatki motywacyjne, w wysokoœci 2% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole za miesi¹c, w którym przyznaje siê
dodatki z wy³¹czeniem wynagrodzeñ nauczycieli
przebywaj¹cych na urlopach zdrowotnych oraz powiêkszony o wysokoœæ dodatku motywacyjnego przyznanego przez Burmistrza Miasta dyrektorowi szko³y.
2. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny w
zale¿noœci od osi¹ganych wyników w pracy, a w
szczególnoœci za:
1) osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze,
2) jakoœæ œwiadczonej pracy nauczyciela,
3) ocenê pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci zajêæ, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ uzale¿niona jest od:

1) stwarzania warunków dla prowadzenia prawid³owej dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej szko³y,
2) osi¹gania przez szko³ê satysfakcjonuj¹cych wyników dydaktyczno–wychowawczych,
3) wprowadzania innowacji pedagogiczno–wychowawczych,
4) rozwoju bazy materialnej powierzonej szkole,
5) pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych dla zarz¹dzanej szko³y,
6) podejmowania inicjatyw na rzecz œrodowiska oraz
wspó³pracy ze œrodowiskiem lokalnym.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy od miesi¹ca wrzeœnia do lutego, a nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
5. Ustala siê wysokoœæ dodatku motywacyjnego:
1) dla nauczycieli – do 300 z³ miesiêcznie,
2) dla wicedyrektorów – do 400 z³ miesiêczne,
3) dla dyrektorów szkó³ – do 800 z³ miesiêczne.
6. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego w granicach przyznanych œrodków finansowych na dany rok bud¿etowy oraz zasad niniejszego regulaminu dla
nauczyciela oraz wicedyrektora ustala dyrektor, a w
stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta.
7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
IV. DODATEK FUNKCYJNY.
§4
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
przys³uguje dodatek funkcyjny przy ustalaniu dodatku uwzglêdnia siê w szczególnoœci:
1) wielkoœæ szko³y, a w tym:
a) liczbê uczniów,
b) liczbê oddzia³ów,
c) liczbê zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
d) iloœæ budynków jakimi dysponuje szko³a oraz
ich lokalizacja,
2) warunki organizacyjne i z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej a w tym:
a) iloœæ etapów kszta³cenia i typów szkó³,
b) iloœæ stanowisk kierowniczych.
2. Ustala siê wysokoœæ stawek dodatków funkcyjnych w
granicach okreœlonych w poni¿szej tabeli:
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3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego w granicach stawek
okreœlonych w ust. 2 oraz w granicach przyznanych
œrodków finansowych na dany rok bud¿etowy ustala dla dyrektora Burmistrz Miasta, a dla zastêpcy dyrektora, dyrektor szko³y.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i gaœnie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po
zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
§5
Nauczycielom, którym powierzono dodatkowe zadania przys³uguj¹ nastêpuj¹ce dodatki funkcyjne:
1) wychowawstwo klasy – 45 z³,
2) opiekun sta¿u – 50 z³ za ka¿dego nauczyciela powierzonego opiece,
3) doradztwo metodyczne – 333 z³
§6
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie
wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca,
w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest
przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
trzech miesi¹cach zastêpstwa.
5. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY.
§7
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje
z tego tytu³u dodatek za warunki pracy okreœlone w
rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 roku w sprawie wysokoœci minimalnych stawek....... Dz. U. Nr 39, poz. 455
2. Za pracê w trudnych i uci¹¿liwych warunkach uznaje siê:
a) prowadzenie zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach, oddzia³ach
integracyjnych w szko³ach,

b) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
3. Dodatek wynosi bez wzglêdu na stopieñ awansu zawodowego:
a) 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego, w przypadku okreœlonym w ust. 2
pkt. A
b) 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego, w przypadku okreœlonym w ust. 2
pkt. b
4. Nauczycielom pracuj¹cym w szkodliwych warunkach
pracy przys³uguje dodatek w wysokoœci 33 z³ bior¹c
pod uwagê stopieñ szkodliwoœci zajêæ.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 4 przys³uguje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone
jak za urlop wypoczynkowy.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW
§8
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹cznie koniecznoœci¹ realizacji programu nauczania w szko³ach lub zapewnienia opieki w placówkach
opiekuñczo – wychowawczych, nauczyciel mo¿e byæ
zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjalnoœci¹, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1/4
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin
ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹czni za jego zgod¹, jednak w wymiarze nie przekraczaj¹cym
1/2 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ.
2. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za warunki
pracy.
§9
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkami za warunki pracy) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje
siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
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dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ – traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okreœlony w Karcie
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
nie przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§ 10
Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnych zastêpstw
ustala siê tak, jak za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹.
VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.
§ 11
1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
szko³y, z tym ¿e:
1) 80% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 20% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody Burmistrza Miasta.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maja charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest w szczególnoœci od:
1) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku
szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego,
3) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – dyrektor po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych,

2) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt.2 Burmistrz Miasta po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.
4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych wa¿nych uroczystoœci.

1478
UCHWA£A Nr XLI/386/2005
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie okreœlenia zasad odp³atnoœci za korzystanie
z przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst 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 oraz z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203/ oraz art. 6 pkt 1, art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2
pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami: w 2004 r.: Nr 273, poz. 2703
oraz Nr 281, poz. 2781) oraz § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego
2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Rada Miejska Redy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczn¹ odp³atnoœæ za korzystanie przez
dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miasta
Redy, zwanych dalej „przedszkolami”, która obejmuje:
1) op³atê ¿ywieniow¹
2) op³atê sta³¹, w sk³ad której wchodz¹:
a) wydatki na przygotowanie posi³ku,
b) wydatki na organizacjê zajêæ dydaktyczno – wychowawczych realizowanych ponad podstawy programowe,
c) pozosta³e wydatki na utrzymanie przedszkola.
§2
1. Podstawê do ustalenia wysokoœci op³aty ¿ywieniowej, o której mowa w § 1 pkt 1, stanowi wartoœæ surowca zu¿ytego do przygotowania posi³ku.
2. Op³ata sta³a, wskazana w § 1 pkt 2, w danym roku
bud¿etowym stanowi 40% wydatków na utrzymanie
dziecka w przedszkolu w roku planowanym.
3. Op³ata sta³a dla dzieci korzystaj¹cych z zajêæ w ramach podstawy programowej nie obejmuje wydatków okreœlonych w § 1pkt 2b.
§3
1. Wysokoœæ op³at miesiêcznych, o których mowa w
§ 1, okreœla siê w umowie zawieranej przez dyrektora przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi)
dzieci korzystaj¹cych z przedszkola.
2. Wysokoœæ op³aty ¿ywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Rad¹ Rodziców w oparciu
o aktualne ceny artyku³ów spo¿ywczych.
3. Wysokoœæ op³aty sta³ej, o której mowa w § 1 pkt 2,
okreœla dyrektor przedszkola w terminie do 30 listo-
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pada ka¿dego roku poprzedzaj¹cego rok planowany.
Op³ata ta obowi¹zuje od 1 stycznia do 31 grudnia roku planowanego.
4. Od 1 stycznia 2006 r. op³atê sta³¹, o której mowa w
§ 1 pkt 2, ustala siê w wysokoœci 40% wydatków na
utrzymanie dziecka w przedszkolach prowadzonych
przez gminê w roku 2006.
§4
1. Usprawiedliwiona nieobecnoœæ dziecka w przedszkolu, zg³oszona przynajmniej na dzieñ wczeœniej, powoduje jedynie proporcjonalne obni¿enie op³aty
¿ywieniowej.
2. W przypadku wypisania dziecka z przedszkola w
trakcie miesi¹ca, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pokrywaj¹ odp³atnoœæ za pe³ny miesi¹c, z wy³¹czeniem op³aty ¿ywieniowej, która regulowana jest
wed³ug zasad zawartych w ust. 1.
§5
Dyrektor przedszkola mo¿e organizowaæ zajêcia dodatkowe, uwzglêdniaj¹c potrzebê ich utworzenia, pod
warunkiem ponoszenia wydatków na prowadzenie tych
zajêæ przez rodziców (opiekunów prawnych).
§6
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kucharza i
pomocy kuchennych s¹ uprawnieni do korzystania z
bezp³atnego wy¿ywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia ¿ywienia w placówce.
2. Pozostali pracownicy, nie wymienieni w ust. 1, mog¹
korzystaæ z wy¿ywienia w placówce za odp³atnoœci¹
w wysokoœci 1,6 stawki ¿ywieniowej dziecka.
3. Pracownikom nie korzystaj¹cym z wy¿ywienia nie
przys³uguje prawo do ekwiwalentu z tego tytu³u.
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UCHWA£A Nr XLI /386/2006
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2
pkt. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst–
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), § 17 Statutu Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Redzie stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/153/2003 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
17 wrzeœnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie
(Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 6 maja 2004 r. Nr 55, poz. 1067 z póŸniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie, który stanowi za³¹cznik do uchwa³y
Nr XIII/135/2003 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 wrzeœnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie, w § 5 po
punkcie 13 dodaje siê punkt 14 w brzmieniu: „14) organizacja wypoczynku dzieci i m³odzie¿y z programem profilaktycznym.”.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rady
J. Madej

§7
Rodzice dzieci korzystaj¹cych z przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miasta Redy, bêd¹cy mieszkañcami innych gmin ponosz¹ odp³atnoœæ w wysokoœci 100%
wydatków na utrzymanie dziecka w przedszkolu.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr XX/155/96 Rady Miejskiej Redy z dnia 5 marca 1996 r. w sprawie okreœlania zasad
korzystania z przedszkoli samorz¹dowych na terenie
miasta Redy.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2006 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rady
J. Madej

1480
UCHWA£A Nr XLVI/279/2006
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania ulg
w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸ. zm.) oraz art. 43 ustawy
a dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), Rada Miejska w Debrznie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okreœla szczegó³owe zasady udzielania ulg
w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych przypadaj¹cych Gminie Debrzno lub jej jednostkom organizacyjnym z tytu³u
nale¿noœci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „nale¿noœciami” od osób fizycznych,
osób prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie
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posiadaj¹cych osobowoœci prawnej, zwanych dalej „d³u¿nikami”.
§2
1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem
d³u¿nika lub interesem publicznym nale¿noœci pieniê¿ne mog¹ byæ umorzone, odroczone lub roz³o¿one na raty w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli:
1) znacznemu obni¿eniu uleg³y zdolnoœci p³atnicze
d³u¿nika, spowodowane zdarzeniami losowymi lub
gdy znalaz³ siê w sytuacji ¿yciowej, której nie móg³
przewidzieæ lub nie móg³ zapobiec a œci¹gniêcie
nale¿noœci zagra¿a egzystencji d³u¿nika
2) nale¿noœci nie œci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³oœciowego
3) nie mo¿na ustaliæ miejsca pobytu d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
nale¿noœci,
5) nale¿noœci nie œci¹gniêto a postêpowanie egzekucyjne umorzono z uwagi na jej bezskutecznoœæ
2. Umorzenie nale¿noœci okreœlonych w ust. 1 pkt 1 nastêpuje na wniosek d³u¿nika, w przypadkach okreœlonych w ust. 1 mo¿e równie¿ nast¹piæ z inicjatywy
wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienia) o umorzeniu nale¿noœci musi byæ poprzedzona postêpowaniem wyjaœniaj¹cym,
które wyka¿e przynajmniej jedn¹ z przes³anek umorzenia wymienionych w ust. 1
4. Je¿eli umorzenie dotyczy czêœci nale¿noœci, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza siê termin zap³aty pozosta³ej czêœci nale¿noœci. W razie
nie dotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa
podlega uchyleniu.
5. Umorzenie nale¿noœci, za któr¹ odpowiada solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okolicznoœci uzasadniaj¹ce umorzenie wymienione w
ust. 1 zachodz¹ co do wszystkich d³u¿ników.
§3
1. Do umarzania wierzytelnoœci uprawnieni s¹:
a) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:
a) Dyrektor Zak³adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Debrznie,
b) Dyrektor Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w
Debrznie,
c) Dyrektor Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Debrznie, je¿eli wartoœæ wierzytelnoœci
nie przekracza kwoty aktualnie obowi¹zuj¹cego
minimalnego wynagrodzenia za pracê pracowników, og³aszanego przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski" – w stosunku do jednego d³u¿nika rocznie
b) Burmistrz Gminy je¿eli wartoœæ wierzytelnoœci nie
przekracza kwoty dwukrotnego aktualnie obowi¹zuj¹cego minimalnego wynagrodzenia za pracê
pracowników, og³aszanego przez Prezesa Rady
Ministrów w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w stosunku do jednego d³u¿nika rocznie.

2. Do udzielania innych ulg ni¿ umorzenie wierzytelnoœci uprawnieni s¹ Burmistrz i kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy wymienieni w ust. 1 lit a bez
wzglêdu na wysokoœæ wierzytelnoœci
3. Do umarzania wierzytelnoœci przekraczaj¹cych wartoœci okreœlone w ust. 1 uprawniony jest Burmistrz
po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Debrznie.
§4
1. W przypadkach okreœlonych w § 2 ust 1 pkt 1,2,5
Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno dzia³aj¹c na zasadach z § 3, na udokumentowany wniosek d³u¿nika,
mo¿e jednorazowo odraczaæ zap³aty w ca³oœci lub
w czêœci nale¿noœci lub roz³o¿yæ p³atnoœæ ca³oœci lub
czêœci nale¿noœci na raty na okres nie d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy licz¹c od dnia za³o¿enia wniosku.
2. Od nale¿noœci g³ównej o charakterze administracyjnym, której termin zap³aty odroczono lub które roz³o¿ono na raty, pobiera siê 10% nale¿nych odsetek
ustawowych za zw³okê, liczonych za okres od dnia
z³o¿enia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
3. Od wierzytelnoœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zap³aty w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrze¿enia
10% odsetek ustawowych liczonych od dnia z³o¿enia
wniosku do dnia przyznania ulgi.
4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub roz³o¿enia na raty odsetki liczone s¹ w pe³nej
wysokoœci, do dnia dokonania zap³aty. Bieg naliczania
odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia z³o¿enia
wniosku do dnia dorêczenia d³u¿nikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
5. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wysokoœci nale¿noœci, której termin p³atnoœci odroczono, albo nie sp³aci w pe³nej wysokoœci ustalonych
rat, nale¿noœæ pozosta³a do zap³aty staje siê wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub
umownymi.
§5
Umarzanie nale¿noœci, a tak¿e udzielania ulg w ich
sp³acie, o których mowa w § 4 nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noœci o charakterze administracyjny w drodze decyzji administracyjnej
2) w odniesieniu do nale¿noœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno–prawnych w drodze porozumienia
§6
Do udzielenia ulg w sp³acie nale¿noœci przez przedsiêbiorców, stosuje siê dodatkowo przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (D. U. Nr 123, poz. 11291)
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno
§8
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Gminy do informowania Rady Miejskiej o podjêtych decyzjach umorzenia nale¿noœci w sprawozdaniach z wykonania bud¿etu wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca i
31 grudnia ka¿dego roku.
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§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. A. Beme

1481
UCHWA£A Nr XLVI/280/2006
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15) ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 19 ust. 1 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków (Dz. U., Nr 72, poz. 747 ze
zm.), Rada Miejska w Debrznie uchwala:
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW

ROZDZIA£ II
MINIMALNY POZIOM US£UG SWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI¥GOWO–KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW ORAZ
OBOWIAZKI ODBIORCÓW WARUNKUJACE JEGO
UTRZYMANIE
§3
1. Iloœæ wody dostarczanej Odbiorcom oraz iloœæ odprowadzanych œcieków, minimalne ciœnienie utrzymywane w miejscu przy³¹czenie 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 urz¹dzeniach 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/ami Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.
§4

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin okreœla zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków realizowanego na terenie Miasta i Gminy Debrzno, 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
pkt3) ustawy,
3) przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo–kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt4) ustawy,
4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie 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 pkt19) 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.

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,
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) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt
wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym
przy³¹cza i zawarciu umowy.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do przeprowadzenia 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.
§5
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 zanieczyszcze-
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nie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu cieplej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
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 przy³¹cza 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.
§6
1. Jezeli 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.
ROZDZIA£ III
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
ORAZ ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI
A. Postanowienia ogólne
§7
Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiê-

biorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z 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 zapewne ci¹g³oœci 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 oraz zmiana
adresu do korespondencji.
§ 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.
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.
3. Je¿eli z treœci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoœci¹, jest ona zobowi¹zana przed³u¿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 mo¿e okreœliæ wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utra-
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cie 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, potwierdzono 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 mo¿e okreœliæ wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 14 dni od dnia za³o¿enia kompletnego
wniosku, Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane 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. Rozwi¹zywanie 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
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

§ 18
Po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i
/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz g³ówny.
ROZDZIA£ IV
SPOSÓB ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY I STAWKI OP£AT USTALONEW 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¿ 1 miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
§ 21
1. Wejœcie w ¿ycie nowych taryf 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 na zarz¹dcy lub w³aœcicielowi takiego
budynku oraz odrêbne faktury osob¹ korzystaj¹cych
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, koñca 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 ¿¹danie Odbiorcy zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia
wniosku w tej sprawie.
§ 23
W przypadku niesprawnoœci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwoœci ustalenia na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych prze-
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pisów prawa i umowy iloœci œwiadczonych us³ug, iloœæ
pobranej wody lub odprowadzonych œcieków ustala siê
na podstawie œredniego zu¿ycia wody lub odprowadzonych œcieków w ca³ym okresie œwiadczenia us³ug przed
stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza lub 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 ustalona jako równa iloœæ 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 odprowadzanych 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 opis 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/lub z której bêd¹ odprowadzane œcieki, a 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 istniej¹cej 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 prawid³owego
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
/lub kanalizacyjnej „ W razie braku mo¿liwoœci pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo w
terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa § 21, 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 /lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
g³ównego i /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
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 /lub 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/lub kanalizacyjnego, ale równie¿
obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê
ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
/lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku okreœlonym w ust 1, Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem,,Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej” s¹ zobowi¹zane do zawarcia
umowy reguluj¹cej tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wybudowanych
przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych.
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3. W sytuacji wspó³finansowania przez osobê ubiegaj¹c¹ 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 ustanowienia u¿ytkowania, w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z
urz¹dzeñ.
5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga akceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiegaj¹ce siê o przy³¹czenie.
6. Umowa, o której mowa 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 w 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 warunków 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 us³ug Przedsiêbiorstwo sporz¹dza na w³asny
koszt i przek³ada 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 przek³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbêd-

nych dokumentów i informacji Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej osobie ubiegaj¹cej siê o
pod³¹czenie nieruchomoœci wraz z wydanymi „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i /lub kanalizacyjnej”.
4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o
którym mowa w ust1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w
wykazie, o których mowa w ust 3.
§ 30
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 odnosz¹ siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny poziom us³ug, a w szczególnoœci,
je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoœci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni 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 poziom 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.
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/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e byæ wczeœniejszy odbiór tych urz¹dzeñ.
3. Okreœlone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiorcy czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
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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¿ 3 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:
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.

2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za poœrednictwem telefonu, i 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 informacje 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 dzielenia 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.
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

ROZDZIA£ VIII
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG
ORAZ SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU
NIEDOTRZYMANIA CI¥G£OŒCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŒWIADCZONYCH US£UG

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.

§ 36

§ 39

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
odprowadzanych œcieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w œwiadczeniu us³ug.

1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ca 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.
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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 przyjêty z
wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o zaistnia³ych nie planowanych
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 Odbiorców, 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,
tak¿e przyczynami technicznymi.
2. Przedsiêbiorstwo podnosi 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 œwiadczeñ us³ug, wynika z:
1) dzia³ania si³y wy¿szej, w tym zw³aszcza si³y 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 pomiê-

dzy gmin¹, Przedsiêbiorstwa 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 ustalona na podstawie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê
stra¿y po¿arnej w umowie 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 pobranej wody.
§ 47
Nale¿noœciami za wodê pobrana na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê.
ROZDZIA£ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 48
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Nr XLVII/291/2002 r. Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 kwietnia 2002 roku.
§ 49
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. A. Beme

1482
UCHWA£A Nr XLVI/ 293/2006
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku,
na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy,
sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
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poz. 1203, Nr 167, poz. 1759. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441,Nr 175, poz. 1457.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwiec 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), Rada Miejska w Debrznie uchwala, co nastêpuje
§1
Okreœlone w uchwale zasady i tryb stosuje siê do
udzielania dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysków.
§2
1. O udzielenie dotacji mog¹ ubiegaæ siê podmioty nie
zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysków, prowadz¹ce dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z realizacj¹ zadañ Gminy, o których
mowa w § 4 uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLVI/292/
2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: Programu
Wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
stowarzyszeniami jednostek samorz¹du terytorialnego a tak¿e osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia³aj¹cymi na podstawie przepisu o
stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych
koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania je¿eli ich cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego ze zmian¹.
2. Oferty powinny byæ z³o¿one w terminie do dnia
30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
3. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych w formie pisemnej, oferta mo¿e byæ z³o¿ona po up³ywie
w/w terminu.
§3
1. Oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawieraæ w szczególnoœci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zadania,
2) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3) wysokoœæ wnioskowanej kwoty dotacji,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
2. Do oferty powinien byæ do³¹czony statut lub inny dokument organizacyjny oraz dokument rejestracyjny
podmiotu, z którego wynikaj¹ jego zadania statutowe oraz pe³nomocnictwa do sk³adania oœwiadczeñ
woli.
3. Oferta powinna byæ podpisana przez osobê lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pe³nomocnictw do sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu
wnioskodawcy.
4. Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie oferty od z³o¿enia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaœnieñ lub dokumentów.
5. Niez³o¿enie wskazanych dokumentów okreœlonych w
pkt 1–3 lub niez³o¿enie wyjaœnieñ w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postêpowania o udzielenie dotacji.
§4
Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz

Miasta i Gminy po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansów
Rady Miejskiej uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorz¹du
Gminy,
2) wysokoœæ œrodków bud¿etu Gminy przeznaczonych
na realizacjê zadañ zleconych podmiotom, o których
mowa w § 1,
3) ocenê przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,
4) ocenê mo¿liwoœci realizacji zadania przez oferenta
przy uwzglêdnieniu informacji zawartych w ofercie,
5) analizê wykonania zadañ zleconych oferentowi w
okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem rzetelnoœci
i terminowoœci ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.
§5
1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystanie dotacji z zachowaniem zasady jawnoœci postêpowania
nastêpuje na podstawie:
1) sprawozdania zawieraj¹cego opis wykonanego
zadania z zestawieniem poniesionych kosztów;
2) kopii b¹dŸ uwierzytelnionych kserokopii opisanych
dokumentów finansowych (np. rachunków, faktur,
list p³ac b¹dŸ innych dokumentów potwierdzaj¹cych wykonanie zadania);
3) rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji oraz zwrot niewykorzystanej dotacji nastêpuje w terminie 30 dni od zrealizowania zadania.
2. Z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 sporz¹dzany
jest protokó³ zawieraj¹cy w szczególnoœci:
1) ocenê realizacji zadania;
2) efektywnoœæ, rzetelnoœæ i jakoœæ wykonania zadania;
3) prawid³owoœæ wykorzystania œrodków publicznych
otrzymanych na realizacjê zadani.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w sposobie wykorzystania dotacji polegaj¹cych na:
1) niew³aœciwym (niezgodnym z celem okreœlonym
we wniosku i w zawartej umowie) realizowaniem
dotowanego zadania;
2) przedstawieniu nieprawdy w za³¹czonych do rozliczenia dokumentach
Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e przeprowadziæ kontrolê badaj¹c dokumenty i inne noœniki informacji,
które maj¹ lub mog¹ mieæ znaczenie dla oceny prawid³owoœci wykonywania zadania oraz ¿¹daæ udzielenia ustnie lub na piœmie informacji dotycz¹cych
wykonania zadania.
4. Prawo kontroli, o której mowa w ust. 3 przys³uguje
upowa¿nionym przez Burmistrza pracownikom.
§6
1. W terminie do 31 lipca danego roku bud¿etowego i do
31 marca roku nastêpnego wywiesza siê na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Debrznie zestawienie udzielonych, wykorzystanych dotacji.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 wywiesza siê na
okres 30 dni.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
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§8
Traci moc uchwa³a nr XXXI / 199 / 2005 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie
trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu Gminy Debrzno podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku na realizacjê zadañ Gminy Debrzno, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. A. Beme

1483
UCHWA£A Nr XLVII / 299/2006
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w za³¹czniku Nr 1 do
uchwa³y Nr XLIII/268/2005 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania
nagród i innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania w
szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê
Debrzno w 2006 r.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7
oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
ze zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 1005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 1281), Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W treœci za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y Nr XLIII/268/2005
Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 7 grudnia 2005 r. w
sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
stawek dodatków i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych sk³adników
wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szcze-
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gó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i
wyp³acania w szko³ach i placówkach prowadzonych przez
Gminê Debrzno w 2006 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. w § 11 ust. 2 skreœla siê ppkt c oraz zapis ust. 7;
2. w § 14 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy w
dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela) realizuj¹
planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo–wychowawcze (np. wycieczki szkolne), a nie otrzymuj¹ za
ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak za godzinê ponadwymiarow¹.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od dnia 1 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. A. Beme

1484
UCHWA£A Nr XXXV/597/2006
Rady Miasta Sopotu
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu us³ug z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków sanitarnych oraz wód opadowych œwiadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. – o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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; Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457) w zwi¹zku z art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747,Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, Dz.U. z
2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087). Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§I
Regulamin us³ug z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków sanitarnych oraz wód opadowych œwiadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu
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ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków sanitarnych oraz wód opadowych, realizowanego na terenie
Gminy Miasta Sopotu, w tym prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw wodoci¹gowo – kanalizacyjnych oraz odbiorców
ich us³ug.
Definicje
§2
W Regulaminie przez ni¿ej wymienione okreœlenia rozumie siê:
1. Ustawa – oznacza ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póŸniejszymi zmianami).
2. Miasto – oznacza Gminê Miasta Sopotu,
3. ZW–K – oznacza Zak³ad Wodno – Kanalizacyjny, zak³ad bud¿etowy miasta administruj¹cy i zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem Gminy Miasta Sopotu w zakresie:
a) utrzymania, eksploatacji, inwestycji i remontów na
potokach wraz ze zbiornikami retencyjnymi, miejskich sieciach i urz¹dzeniach kanalizacji deszczowej,
b) remontów i inwestycji na sieciach i urz¹dzeniach
wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej,
c) kontroli jakoœci us³ug œwiadczonych przez Eksploatatora,
4. Eksploatator – oznacza Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowo – Kanalizacyjne, œwiadcz¹ce us³ugê eksploatacyjn¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków, na administrowanych przez ZW–K sieciach i urz¹dzeniach,
5. Odbiorca – oznacza ka¿dego, kto korzysta z us³ug
wodoci¹gowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na podstawie pisemnej umowy z
Eksploatatorem oraz odprowadza wody opadowe,
roztopowe i drena¿owe do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej,
6. sieæ – przewody wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi
odprowadzane s¹ œcieki, wody opadowe i roztopowe stanowi¹ce w³asnoœæ Miasta, a eksploatowane
przez Eksploatatora na podstawie umowy cywilno –
prawnej i ZW–K w ramach zadañ w³asnych,
7. potok – ciek naturalny, stale p³yn¹cy, okresowo zasilany wodami opadowymi i roztopowymi z obszaru
miasta poprzez miejsk¹ sieæ kanalizacji deszczowej,
8. urz¹dzenia wodoci¹gowe – ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód,
sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce ciœnienie
wody,
9. urz¹dzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce œcieki oraz
przepompownie œcieków,
10. urz¹dzenia wodne – urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarowaniu wodami opadowymi i wodami potoków oraz
korzystaniu z nich – zbiorniki retencyjne, odcinki po-
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toków p³yn¹cych w rowach otwartych, wyloty miejskich kana³ów s³u¿¹ce do wprowadzenia wód opadowych do wód potoków,
11. przy³¹cze wodoci¹gowe – odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoœci odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym,
12. przy³¹cze kanalizacji sanitarnej – odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoœci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za
pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomoœci gruntowej,
13. przy³¹cze kanalizacji deszczowej – odcinek przewodu ³¹cz¹cego miejsk¹ sieæ kanalizacji deszczowej z
pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony przewodu miejskiego, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomoœci,
14. wewnêtrzna instalacja wodoci¹gowa – uk³ad przewodów wody zimnej w budynku wraz z armatur¹ i
wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodu z zaworem odcinaj¹cym tê instalacjê od
wodomierza umieszczonego na przy³¹czu wodoci¹gowym, a zakoñczenie w punktach czerpalnych wody zimnej,
15. wewnêtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – uk³ad
przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu
po³¹czenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoñczenie na wlotach
poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych
na zewn¹trz budynku,
16. posesyjna sieæ kanalizacji deszczowej – przewody
kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami na terenie posesji, którymi odprowadzane
s¹ wody opadowe, roztopowe i drena¿owe do sieci
miejskiej – nie bêd¹ca w zarz¹dzie ZW–K,
17. wodomierz g³ówny – przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloœæ pobranej wody znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,
18. wodomierz – przyrz¹d pomiarowy nie bêd¹cym wodomierzem g³ównym, zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
tak, aby zapewni³ opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych wody
19. wodomierz dodatkowy – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy okreœleniu iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej,
20. urz¹dzenie pomiarowe – przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloœæ odprowadzanych œcieków, znajduj¹cy na
przy³¹czu kanalizacyjnym,
21. zawór g³ówny – zawór stanowi¹cy czêœæ przy³¹cza
wodoci¹gowego zainstalowanego bezpoœrednio za
wodomierzem g³ównym,
22. taryfa – zestawienie og³oszonych publicznie cen i
stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków oraz warunki ich stosowania,
23. taryfowa grupa Odbiorców – odbiorców wyodrêbnionych na podstawie charakterystyki zu¿ycia wody lub
odprowadzanych œcieków, warunków zbiorowego za-
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opatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za
œwiadczone us³ugi,
24. cena za dostarczon¹ wodê lub za odprowadzone œcieki – wielkoœæ wyra¿ona w jednostkach pieniê¿nych,
któr¹ Odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ za 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych œcieków; do
ceny dolicza siê podatek od towarów i us³ug – VAT, w
wysokoœci okreœlonej odrêbnymi przepisami,
25. cennik us³ug Eksploatatora – cennik op³at za dodatkowe us³ugi wykonywane przez Eksploatatora, wprowadzony stosownym zarz¹dzeniem wewnêtrznym,
podany do wiadomoœci Odbiorców w siedzibie Eksploatatora,
26. stawka op³aty – wielkoœæ wyra¿on¹ w jednostkach
pieniê¿nych, któr¹ Odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo – kanalizacyjnemu za jednostkê us³ugi niebêd¹c¹ fizyczn¹ jednostk¹
miary iloœci dostarczonej wody lub iloœci odprowadzonych œcieków w okresie rozliczeniowym – w
szczególnoœci: z³/osoba/miesi¹c, z³/odbiorca/miesi¹c – do op³aty dolicza siê podatek od towarów i
us³ug VAT,
27. op³ata – wielkoœæ wyra¿ona w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ Odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ Eksploatatorowi za us³ugê dostarczon¹ w okresie
rozliczeniowym,
28. osoba korzystaj¹ca z lokalu – osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do lokalu lub osoba korzystaj¹ca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,
29. woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi:
1) woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczon¹ do picia, przygotowywania ¿ywnoœci lub innych celów domowych, niezale¿nie od jej
pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
2) woda wykorzystywana przez przedsiêbiorstwo produkcji ¿ywnoœci do wytworzenia, przetworzenia,
konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi,
30. PSP – Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sopocie.
ROZDZIA£ II
Mo¿liwoœci dostêpu do informacji o us³ugach
wodoci¹gowo – kanalizacyjnych
§3
1. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo–kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ nieodp³atnie informacje dotycz¹ce dostêpnoœci tych us³ug:
1) w Mieœcie, które udostêpnia do wgl¹du:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin œwiadczenia us³ug,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków,

2) w ZW–K, który udostêpnia do wgl¹du:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) roczne plany inwestycyjne i remontowo – eksploatacyjne,
c) regulamin œwiadczenia us³ug.
3) u Eksploatatora udzielaj¹cego wszelkich informacji na temat bie¿¹cej eksploatacji sieci i urz¹dzeñ
wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
ROZDZIA£ III
Minimalny poziom us³ug œwiadczonych w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, w tym wód opadowych
§4
ZW–K ma obowi¹zek:
1. programowania rozwoju sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
2. opiniowania i uzgadniania planów przestrzennego
zagospodarowania terenu,
3. okreœlania potrzeb w zakresie inwestycji, remontów
i bie¿¹cej konserwacji, infrastruktury wod–kan, objête zakresem dzia³ania,
4. prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu utrzymanie
jakoœci wód potoków w stopniu kwalifikuj¹cym je do
uznania za wody spe³niaj¹ce normy okreœlone odpowiednim rozporz¹dzeniem,
5. zmniejszenia uci¹¿liwoœci w zalewaniu ulic miasta
w czasie opadów deszczu poprzez zapewnienie prawid³owej gospodarki wodami potoków i doprowadzanymi do nich, poprzez miejski system kanalizacji
deszczowej, wodami opadowymi z obszaru miasta,
6. przygotowywania i realizacji inwestycji oraz remontów miejskich sieci, urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
7. opiniowania i wydawania warunków technicznych,
przy³¹czenie do sieci miejskich i uzgadniania zamierzeñ inwestorów na terenie Sopotu w zakresie zasilania w wodê, odprowadzania œcieków sanitarnych
i deszczowych,
8. prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji miejskich
urz¹dzeñ i sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
9. zapewnienia zdolnoœci miejskich urz¹dzeñ i sieci
deszczowych u³o¿onych w ulicach miejskich, do odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
10.kontroli prawid³owej eksploatacji miejskich sieci kanalizacji deszczowej, usuwania awarii oraz dokonywania niezbêdnych napraw wykonywanych przez
Eksploatatora na zlecenie ZW–K,
11.kontroli jakoœci us³ug œwiadczonych przez Eksploatatorów w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz
odprowadzania œcieków,
12.ustalania wspólnie z Eksploatatorem zasad rozliczeñ za wodê i odprowadzanie œcieków,
13.przygotowywaæ Uchwa³y Rady Miasta zatwierdzaj¹ce taryfy op³at za wodê i œcieki
§5
Eksploatator w zakresie dostawy wody i odprowadzania œcieków sanitarnych ma obowi¹zek:
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1. zapewnienia zdolnoœci eksploatowanych urz¹dzeñ
wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloœci i pod odpowiednim ciœnieniem podanym
w warunkach przy³¹czenia do nich, w sposób ci¹g³y
i niezawodny, a tak¿e zapewnienia nale¿ytej jakoœci
dostarczanej wody,
2. zapewnienia zdolnoœæ eksploatowanych urz¹dzeñ
kanalizacyjnych do odprowadzania œcieków, w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewnienia nale¿ytej jakoœci odprowadzanych œcieków sanitarnych,
3. dostarczenia wody z miejskiej sieci wodoci¹gowej
ka¿demu Odbiorcy oraz odbierania odprowadzanych
œcieków sanitarnych od ka¿dego Odbiorcy na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy i na zasadach okreœlonych Regulaminem,
4. zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody o ciœnieniu i jakoœci okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach oraz nieprzerwany odbiór œcieków, z wyj¹tkiem
uzasadnionych przypadków okreœlonych w rozdziale XII Regulaminu,
5. zapewnienia prawid³owej eksploatacji miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, usuwania awarii
oraz dokonywania niezbêdnych napraw,
6. instalowania i demonta¿u na swój koszt wodomierzy g³ównych na przy³¹czach,
7. zapewnienia prawid³owego utrzymania wodomierzy
g³ównych, ich naprawê oraz wymianê na swój koszt
z wyj¹tkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana
jest nastêpstwem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœæ ponosi Odbiorca. W takim przypadku koszty z tego tytu³u ponosi Odbiorca,
8. dokonywania okresowej kontroli funkcjonowania wodomierzy g³ównych:
1) z w³asnej inicjatywy i na swój koszt, z uwzglêdnieniem terminów okreœlonych we w³aœciwych przepisach dotycz¹cych legalizacji wodomierzy,
2) wskutek pisemnej reklamacji Odbiorcy, jednak¿e
w przypadku stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza koszty kontroli ponosi Odbiorca,
9. prowadzenia regularnej wewnêtrznej kontroli jakoœci wody,
10. prowadzenia regularnej kontroli jakoœci odprowadzanych œcieków bytowych i œcieków przemys³owych
oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
11. regularnego informowania mieszkañców o jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§6
1. Wymagania dotycz¹ce jakoœci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi, sposób oceny przydatnoœci
tej wody, minimaln¹ czêstotliwoœæ i miejsca pobierania do badania próbek wody oraz zakres jej badania reguluje rozporz¹dzenie wydane przez ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki wodnej.
2. Jakoœæ dostarczonej wody podlega badaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Eksploatator nie ponosi odpowiedzialnoœci za konsekwencje wykorzystania dostarczonej wody do innych
celów ni¿ okreœlone w w/w rozporz¹dzeniu.

§7
Warunki œwiadczenia us³ug w zakresie odbioru wód
opadowych i roztopowych:
1. Eksploatator dzia³aj¹cy na zlecenie ZW–K ma obowi¹zek:
1) zapewnienia prawid³owej eksploatacji kana³ów potoków, urz¹dzeñ wodnych, sieci i urz¹dzeñ miejskiej kanalizacji deszczowej, w tym wylotów
potoków do Zatoki Gdañskiej,
2) usuwania awarii oraz dokonywania niezbêdnych
napraw sieci i urz¹dzeñ administrowanych przez
ZW–K
2. Granic¹ odpowiedzialnoœci ZW–K jest miejsce w³¹czenia przy³¹cza kanalizacji deszczowej do sieci
miejskiej.
3. Eksploatator dzia³aj¹cy na zlecenie ZW–K, za okazaniem legitymacji s³u¿bowej lub pisemnego upowa¿nienia ma prawo wstêpu na teren nieruchomoœci lub
obiektu budowlanego w celu:
1) przeprowadzenia kontroli urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych i retencjonuj¹cych wody opadowe,
2) przeprowadzenia kontroli dro¿noœci i stanu technicznego sieci posesyjnej,
3) sprawdzenia iloœci i jakoœci wód opadowych i drena¿owych wprowadzanych z terenu nieruchomoœci do miejskiej sieci,
4) odciêcia „nielegalnych” pod³¹czeñ œcieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej,
5) odciêcia przy³¹cza kanalizacji deszczowej w przypadku stwierdzonej z³ej jakoœci wód opadowych,
roztopowych lub drena¿owych wprowadzanych
tym przy³¹czem do kanalizacji miejskiej,
6) odciêcia (nielegalnego) przy³¹cza wykonanego
bez zgody ZW–K,
7) usuniêcia awarii przy³¹cza administrowanego przez
ZW–K.
4. W przypadku, gdy zaistnieje jedna z okolicznoœci
wskazanych w pkt.3, Eksploatator dzia³aj¹cy na zlecenie ZW–K odcina przy³¹cze deszczowe od sieci
miejskiej na podstawie decyzji administracyjnej.
5. W ka¿dym przypadku odciêcia odp³ywu wód opadowych Eksploatator dzia³aj¹cy na zlecenie ZW–K dokonuje trwa³ego zamkniêcia i zabezpieczenia
przy³¹cza deszczowego.
ROZDZIA£ IV
Zasady budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz warunki przy³¹czenia do sieci miejskiej
§8
1. Na terenie Miasta, budowê sieci i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta, realizuje
ZW–K zgodnie z zatwierdzonym przez Radê Miasta
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
2. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego – zapewnia na w³asny koszt
osoba lub podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie nie-
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ruchomoœci do sieci w oparciu o wydane przez ZW–K
i Eksploatatora warunki techniczne i uzgodnion¹ dokumentacjê techniczn¹,
3. Budowa sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, urz¹dzeñ
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowopowstaj¹cych osiedli mieszkaniowych, obiektów mieszkalnych, obiektów us³ugowych, instytucji i osób
prywatnych winna byæ realizowana przez ich inwestorów na podstawie zatwierdzonej przez Miasto dokumentacji technicznej uzgodnionej odpowiednio przez
ZW–K i Eksploatatora miejskiej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej,
4. W przypadku koniecznoœci modernizacji lub przebudowy sieci miejskich nie planowanych przez Miasto,
a wynikaj¹cych z potrzeb realizacji danej inwestycji,
koszty tej modernizacji pokrywa Inwestor ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci miejskiej.
§9
1. Ka¿dy podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej zobowi¹zany jest wyst¹piæ z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych odpowiednio:
1) w zakresie kanalizacji deszczowej do ZW–K,
2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i dostawy wody do
Eksploatatora miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
2. Wydawanie warunków technicznych i uzgodnienia
dokumentacji jest bezp³atne.
3. Wniosek o przy³¹czenie do sieci kanalizacji deszczowej powinien zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreœlenie rodzaju i iloœci wód opadowych, roztopowych lub drena¿owych,
3) informacje okreœlaj¹ce charakterystykê techniczn¹ obiektu, a w szczególnoœci okreœlenie sposobu
zagospodarowania odwodnianego terenu.
4. Wniosek o przy³¹czenie do miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej powinien w szczególnoœci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreœlenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloœci, a w przypadku przemys³owych
odbiorców us³ug równie¿ jakoœci odprowadzanych œcieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okreœlaj¹ce charakterystykê techniczn¹ obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda,
w szczególnoœci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe itp.) w budynkach zasilanych
w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce œcieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
5. Do wniosku, o którym mowa w pkt.4, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci, o której mowa we wniosku, wzglêdem

istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 10
1. ZW–K przekazuje wnioskodawcy warunki przy³¹czenia w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i do sieci kanalizacji sanitarnej powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
1) miejsce i sposób przy³¹czenia do miejskiej sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
2) rozdzia³ w³asnoœci okreœlaj¹cy jednoczeœnie granice odpowiedzialnoœci eksploatacyjnej pomiêdzy
Miastem, a w³aœcicielem nieruchomoœci pod³¹czonej do sieci miejskiej,
3) przep³yw obliczeniowy wody oraz ciœnienie w sieci miejskiej w miejscu w³¹czenia Odbiorcy,
4) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego, na przy³¹czu kanalizacyjnym
c) termin wa¿noœci warunków przy³¹czenia.
4. Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacji deszczowej
powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
1) miejsce i sposób w³¹czenia przy³¹cza kanalizacji
deszczowej do sieci miejskiej,
2) rozdzia³ w³asnoœci i granice odpowiedzialnoœci
eksploatacyjnej pomiêdzy ZW–K, a w³aœcicielem
nieruchomoœci,
3) wymagania dotycz¹ce budowy urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych teren posesji przed zalewaniem, w
tym zastosowanie podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do sieci miejskiej,
5. Wydawane warunki techniczne mog¹ zawieraæ wytyczne do projektowania przy³¹czy i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
instalacji i sieci posesyjnej, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów i uwarunkowañ limituj¹cych
prawid³owe funkcjonowanie istniej¹cych ju¿ urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
§ 11
1. Warunkiem przyst¹pienia przez Inwestora do wykonywania robót przy³¹czeniowych na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej jest spe³nienie
wymagañ okreœlonych przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz podpisanie umowy o przy³¹czenie do
sieci z Eksploatatorem.
2. Wszelkie prace inwestycyjne i remontowe na urz¹dzeniach wodoci¹gowych, urz¹dzeniach kanalizacji
sanitarnej i deszczowej stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta mog¹ byæ wykonywane jedynie za zgod¹ ZW–K
i Eksploatatora.
§ 12
ZW–K i Eksploatator maj¹ prawo:
1. Kontrolowaæ wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem przy³¹czy, sieci, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, które zostan¹ przekazane Miastu na
maj¹tek pod wzglêdem zgodnoœci ich realizacji z wy-
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danymi warunkami technicznymi i projektem technicznym uzgodnionym przez ZW–K lub Eksploatatora oraz pod wzglêdem jakoœci wykonywanych robót.
W tym celu maj¹ prawo wstêpu na plac budowy, zg³aszania inwestorowi lub wykonawcy zastrze¿eñ oraz
¿¹dania usuniêcia stwierdzonych wad.
2. Uczestniczyæ w odbiorze w/w prac oraz egzekwowaæ od wykonawców realizacjê wydanych zaleceñ,
warunkuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie i eksploatacjê wykonanych przy³¹czy, sieci, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
§ 13
1. Wszelkie prace inwestycyjne i remontowe wykonane
przez inwestorów na sieciach i urz¹dzeniach wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej podlegaj¹ odbiorowi technicznemu przez ZW–K i
Eksploatatora.
2. Odbiór koñcowy przy³¹czy, sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przekazaniem na maj¹tek Miasta i do eksploatacji odpowiednio
do ZW–K i Eksploatatora, odbywaæ siê winien przy
udziale przedstawicieli ZW–K i Eksploatatora.
3. ZW–K i Eksploatator odmówi¹ przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci, jeœli przy³¹cze wykonane zosta³o bez ich zgody, b¹dŸ niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
4. ZW–K przejmie do eksploatacji tylko urz¹dzenia kanalizacji deszczowej bêd¹ce w³asnoœci¹ Miasta.
5. Eksploatator w ramach umowy z Miastem przejmie do
eksploatacji tylko urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacji sanitarnej bêd¹ce w³asnoœci¹ Miasta.
§ 14
1. Odbiór przez ZW–K i Eksploatatorów przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêdzie siê odbywaæ
w nastêpuj¹cy sposób:
1) przed przyst¹pieniem do robót Inwestor winien:
a) podpisaæ umowê przy³¹czeniow¹,
b) przedstawiæ uzgodnienie dokumentacji technicznej w ZUDP Sopot,
c) przedstawiæ aktualne pozwolenie na budowê
lub zg³oszenie budowy przy³¹cza.
2) wykonawca wyprzedzaj¹co zg³asza rozpoczêcie
robót ZW–K (w zakresie przy³¹czy kanalizacji deszczowej) i Eksploatatorowi sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej.
2. Po zakoñczeniu robót ulegaj¹cych zakryciu wykonawca zg³asza gotowoœæ odbioru w otwartym wykopie
ZW–K (w zakresie przy³¹czy kanalizacji deszczowej)
i Eksploatatorowi sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej.
3. Odbioru w otwartym wykopie dokonuje (potwierdzaj¹c notatkê s³u¿bow¹) upowa¿niony przedstawiciel
ZW–K (w zakresie przy³¹czy kanalizacji deszczowej)
i Eksploatatora sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, po przedstawieniu przez Inwestora szkiców
geodezyjnych z naniesionymi rzêdnymi i potwierdzeniem u³o¿enia przewodu zgodnie z dokumentacj¹
techniczn¹.
4. Wodomierz jest montowany na zlecenie Inwestora
dopiero po dostarczeniu przez Inwestora pozytywnego badania wody.

5. Po zakoñczeniu budowy Inwestor zg³asza gotowoœæ
do odbioru koñcowego do ZW–K (w zakresie przy³¹czy kanalizacji deszczowej) i Eksploatatora sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej.
6. Do odbioru koñcowego Inwestor robót zobowi¹zany
jest przedstawiæ:
1) mapy geodezyjne powykonawcze,
2) rysunki powykonawcze z domiarami i schematami
wêz³ów,
3) zestawienie d³ugoœci odbieranych sieci i przy³¹czy,
4) deklaracje zgodnoœci na zastosowane materia³y,
a w przypadku przy³¹cza wodoci¹gowego atesty
PZH
7. Rezultatem odbioru koñcowego jest spisanie protoko³u odbioru koñcowego uwzglêdniaj¹cego granice
w³asnoœci i odpowiedzialnoœci eksploatacyjnej ZW–K
i Eksploatatora, ustalone w warunkach technicznych.
8. Warunkiem uczynnienia sieci lub przy³¹cza wodoci¹gowego jest zapewnienie odbioru œcieków.
ROZDZIA£ V
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe i zdroje
§ 15
1. Woda do celów przeciwpo¿arowych dla obiektów jest
dostêpna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej
2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nast¹pi na podstawie umowy zawartej pomiêdzy
Miastem, Eksploatatorem i Komend¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.
3. Iloœæ wody pobranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreœleniem punktów poboru ustala siê na podstawie pisemnych informacji sk³adanych przez Komendê
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Miastu i Eksploatatorowi. Informacjê o iloœci pobranej wody Komenda ka¿dorazowo udokumentuje swoimi raportami.
4. Nale¿noœci za pobran¹ wodê na cele przeciwpo¿arowe reguluje Miasto na podstawie faktury wystawionej
przez Eksploatatora po cenach okreœlonych w aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfie.
ROZDZIA£ VI
Zasady przejmowania sieci wod–kan i hydroforni
osiedlowych na maj¹tek Miasta
§ 16
1. Wybudowane przez Inwestorów urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne, Miasto mo¿e przejmowaæ
odp³atnie na warunkach okreœlonych w porozumieniu
zawartym pomiêdzy Miastem a Inwestorem przed
przyst¹pieniem do inwestycji.
Porozumienie w szczególnoœci winno zawieraæ:
1) zakres prac projektowych i budowlano–monta¿owych,
2) sposób koordynacji prac wykonawczych przez
strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okreœlonych w warunkach przy³¹czenia,
3) okreœlenia warunków finansowych (udzia³ stron,
formy p³atnoœci i przeniesienia w³asnoœci),
4) terminy rozpoczêcia i zakoñczenia robót inwestycyjnych,
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5) odpowiedzialnoœæ stron za niedotrzymanie warunków umowy.
2. Na nieodp³atne przekazanie na maj¹tek Miasta wybudowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, nale¿y uzyskaæ wyprzedzaj¹co zgodê Miasta
na etapie planowania inwestycji.
3. Przejêcie przez Miasto sieci nie le¿¹cych w terenach
miejskich uwarunkowane jest jednoczesnym ustanowieniem przez Inwestora s³u¿ebnoœci gruntowej
na trasie przebiegu przekazywanej sieci na rzecz
Miasta, celem zagwarantowania mo¿liwoœci prowadzenia czynnoœci eksploatacyjnych i usuwania ewentualnych awarii (koszty ustanowienia s³u¿ebnoœci
gruntowej oraz wpisanie jej do ksi¹g wieczystych obci¹¿aæ bêd¹ Inwestora).
§ 17
1. Przejmowanie przez Miasto sieci osiedlowych na
maj¹tek Miasta od dotychczasowych u¿ytkowników
mo¿e odbywaæ siê nieodp³atnie zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
1) sieæ zg³oszona przez dotychczasowego u¿ytkownika do przekazania na maj¹tek Miasta powinna
posiadaæ odpowiedni stan techniczny, umo¿liwiaj¹cy jego dalsz¹ prawid³ow¹ eksploatacjê, jak równie¿ winna byæ u³o¿ona w sposób nie koliduj¹cy z
innym uzbrojeniem podziemnym lub budowlami
(np. ogrodzenia, s³upy oœwietlenia ulicznego, mury oporowe, zabudowania, itp.) w tym rejonie,
2) formalne przejêcie sieci od dotychczasowego u¿ytkownika poprzedzaæ bêdzie odbiór techniczny sieci zgodnie z warunkami technicznymi okreœlonymi
w za³¹czniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
Odbiór, podczas którego dotychczasowy u¿ytkownik winien przed³o¿yæ komplet dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacj¹ powykonawcz¹,
nale¿y przeprowadziæ z udzia³em przedstawicieli
Miasta, ZW–K i Eksploatatora,
3) przejêcie sieci przez Miasto uwarunkowane jest
jednoczesnym ustanowieniem przez dotychczasowego jej u¿ytkownika s³u¿ebnoœci gruntowej na trasie przebiegu przekazywanej sieci na rzecz Miasta,
celem zagwarantowania mo¿liwoœci prowadzenia
czynnoœci eksploatacyjnych i usuwania ewentualnych awarii (koszty ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej oraz wpisanie jej do ksi¹g wieczystych
obci¹¿aæ bêd¹ dotychczasowego u¿ytkownika).
2. Szczegó³owe warunki nieodp³atnego przekazania –
przejêcia sieci osiedlowych zostan¹ okreœlone w
umowie o nieodp³atnym przekazaniu sieci, zawartej
pomiêdzy Miastem i dotychczasowym u¿ytkownikiem.
§ 18
1. Przejmowanie przez Miasto hydroforni osiedlowych
na maj¹tek Miasta od ich dotychczasowych u¿ytkowników mo¿e odbywaæ siê nieodp³atnie zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
1) obiekt (budynek + urz¹dzenia technologiczne)
zg³oszony przez dotychczasowego u¿ytkownika
do przekazania na maj¹tek Miasta powinien posiadaæ odpowiedni stan techniczny, umo¿liwiaj¹cy jego dalsz¹ prawid³ow¹ eksploatacjê,

2) formalne przejêcie obiektu od dotychczasowego
u¿ytkownika poprzedzaæ bêdzie odbiór techniczny zmodernizowanej hydroforni zgodnie z warunkami technicznymi okreœlonymi w za³¹czniku nr 1
do niniejszego Regulaminu.
Odbiór, podczas którego dotychczasowy u¿ytkownik winien przed³o¿yæ komplet dokumentacji, nale¿y przeprowadziæ z udzia³em przedstawicieli
Miasta, ZW–K i Eksploatatora,
3) przejêcie budynku w którym usytuowana jest hydrofornia nie jest obligatoryjne i ka¿dorazowo bêdzie ustalane przez Miasto.
2. Szczegó³owe warunki nieodp³atnego przekazania –
przejêcia hydroforni zostan¹ okreœlone w umowie o
nieodp³atnym przekazaniu tego obiektu, zawartej pomiêdzy Miastem i dotychczasowym u¿ytkownikiem.
ROZDZIA£ VII
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania przez
Eksploatatora umów z Odbiorcami
§ 19
1. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków okreœlaj¹ przepisy art. 6 Ustawy. Umowy s¹ zawierane
tylko w zakresie dostarczania wody i odprowadzenia œcieków.
2. Podpisanie umowy nast¹pi z osob¹ która wyst¹pi z
pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Eksploatator jest zobowi¹zany do zawarcia pisemnej
umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
œcieków z osob¹, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do sieci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
4. Umowa, zawiera w szczególnoœci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
œwiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieruchomoœci lub do obiektu budowlanego,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoœci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia,
7) ustaleñ zawartych w zezwoleniu wydanym przez
Miasto dla Eksploatatora, na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, o którym mowa w art. 18 Ustawy,
8) warunków usuwania awarii przy³¹czy wodoci¹gowych lub przy³¹czy kanalizacyjnych bêd¹cych w
posiadaniu Odbiorcy.
5. Umowa, o której mowa w pkt. 2 mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomoœci, do której ma byæ dostarczana woda
lub z której maj¹ byæ odprowadzane œcieki albo z
osob¹, która korzysta z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym.
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6. Je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi,
umowa, o której mowa w pkt. 2 zawierana jest z ich
w³aœcicielem lub z zarz¹dc¹.
7. Na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Eksploatator zawiera umowy tak¿e z osob¹ korzystaj¹c¹
z lokalu wskazan¹ we wniosku je¿eli:
1) instalacja wodoci¹gowa w budynku jest wyposa¿ona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi tak a¿eby
zapewnia³y opomiarowanie wszystkich punktów
czerpalnych, przy czym iloœæ wodomierzy zale¿y od
technicznych mo¿liwoœci opomiarowania,
2) jest mo¿liwy odczyt wskazañ wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Eksploatatora z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹,
3) w³aœciciel lub zarz¹dca rozlicza ró¿nicê wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym, a sum¹ wskazañ
wodomierzy,
4) w³aœciciel lub zarz¹dca na podstawie umowy, o
której mowa w pkt.5 reguluje nale¿noœci wynikaj¹ce z ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ wodomierzy,
5) w³aœciciel lub zarz¹dca okreœla warunki utrzymania
wodomierzy oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
6) zosta³ uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerwania dostarczania wody do lokalu
bez zak³ócenia dostaw wody do pozosta³ych lokali; w szczególnoœci przez mo¿liwoœæ przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie siê
za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu,
7) zosta³ uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
bez zak³ócenia dostaw wody do lokali.
8. W³aœciciel lub zarz¹dca przed z³o¿eniem wniosku, o
indywidualne rozliczenie poszczególnych lokali jest
zobowi¹zany do poinformowania osób korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczeñ oraz obowi¹zku
regulowania dodatkowych op³at wynikaj¹cych z taryf
za dokonywane przez Eksploatatora rozliczenie.
9. W³aœciciel lub zarz¹dca budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody
rozliczenia kosztów ró¿nicy wskazañ. Nale¿noœciami
wynikaj¹cymi z przyjêtej metody rozliczania obci¹¿a
osoby korzystaj¹ce z lokali w tych budynkach.
10. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 w³aœciciel
lub zarz¹dca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy w danym budynku, tak a¿eby
zapewnia³y opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych, przy czym iloœæ wodomierzy zale¿y od technicznych mo¿liwoœci opomiarowania.
Osoba korzystaj¹ca z lokalu jest obowi¹zana udostêpniæ lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz
dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji
i wymiany.
11. Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie œcieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania
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posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych
oraz instalacji i przy³¹czy kanalizacji sanitarnej z
urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
W takich przypadkach granic¹ odpowiedzialnoœci
stron za posiadane urz¹dzenia i przy³¹cza jest granica w³asnoœci Miasta urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, tj. miejsce w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacji sanitarnej do
sieci miejskiej, eksploatowanej przez Eksploatatora, chyba, ¿e strony postanowi¹ inaczej.
12. W przypadkach, gdzie przy³¹cza wodoci¹gowe stanowi¹ w³asnoœæ Miasta, granicê odpowiedzialnoœci
Eksploatatora za przy³¹cze stanowi zawór g³ówny
za wodomierzem.
13. Miejscem dostarczenia wody przez Eksploatatora
jest miejsce stanowi¹ce granicê odpowiedzialnoœci
stron za posiadane urz¹dzenia i przy³¹cza, chyba ¿e
zosta³o w umowie wskazane inne miejsce np. wodomierz g³ówny.
14. Eksploatator odpowiada za jakoœæ i parametry wody dostarczonej do miejsca stanowi¹cego granicê
odpowiedzialnoœci stron za posiadane urz¹dzenia i
przy³¹cza, chyba ¿e w umowie wskazane jest inne
miejsce (np. wodomierz g³ówny).
15. Miejscem odbioru œcieków sanitarnych jest ostatnia
studzienka na przy³¹czu kanalizacji sanitarnej licz¹c
od strony budynku, ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê
kanalizacyjn¹ w nieruchomoœci Odbiorcy z sieci¹ kanalizacyjn¹ miejsk¹, za któr¹ nie ma czynnych w³¹czeñ instalacji kanalizacyjnych odbiorcy us³ug, a w
przypadku braku studzienki przyjmuje siê, ¿e miejsce
to stanowi granica nieruchomoœci, chyba ¿e strony w
umowie postanowi¹ inaczej.
16. Eksploatator zobowi¹zany jest podpisaæ umowê z
Odbiorc¹ w ci¹gu 14 dni od zrealizowania warunków
okreœlonych w rozdziale 4 Regulaminu.
17. Umowy zawierane s¹ na czas okreœlony lub nieokreœlony.
18. W przypadkach nie uiszczenia nale¿noœci za dwa
okresy obrachunkowe (ustalone w umowie) nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia o uregulowaniu zaleg³ej op³aty, Eksploatatorowi przys³uguje prawo
rozwi¹zania umowy poprzez odst¹pienie od niej ze
skutkiem na dzieñ odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
19. Za zgod¹ obu Stron umowa o dostawê wody lub odbiór œcieków mo¿e byæ rozwi¹zana niezw³ocznie.
20. Eksploatator mo¿e rozwi¹zaæ umowê, o której mowa w pkt. 2 ze skutkiem natychmiastowym w razie
pope³nienia przez Odbiorcê wykroczeñ okreœlonych
w art. 28 ust. 2 Ustawy.
21. W ka¿dym przypadku rozwi¹zania umowy, Eksploatator dokonuje trwa³ego zamkniêcia i zabezpieczenia
przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacji sanitarnej
i demontuje wodomierz g³ówny.
22. Osoby reprezentuj¹ce Eksploatatora na podstawie
legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoœci lub obiektu budowlanego w celu:
1) zainstalowania lub demonta¿u wodomierza g³ównego,
2) przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych
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przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu
ich wskazañ oraz dokonania badañ i pomiarów,
3) przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez Eksploatatora,
4) sprawdzenia iloœci i jakoœci œcieków wprowadzanych do sieci,
5) odciêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub przy³¹cza
kanalizacyjnego lub za³o¿enia plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody
do lokalu,
6) usuniêcia awarii przy³¹cza wodoci¹gowego lub
przy³¹cza kanalizacyjnego, je¿eli umowa z Odbiorc¹ tak stanowi.
23. Eksploatator, który odci¹³ wodê z przyczyny, o której
mowa w pkt. 17, jest obowi¹zany do równoczesnego
udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwoœciach korzystania z tego punktu.
24. Eksploatator o zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego Miasto oraz Odbiorcê co najmniej na 20 dni
przed zaplanowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacji sanitarnej.
§ 20
Eksploatator jest zobowi¹zany do prowadzenia bie¿¹cej kontroli iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków
bytowych i œcieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§ 21
1. Czynnoœci odciêcia dop³ywu wody lub odbioru œcieków w przypadkach uchylania siê przez Odbiorcê od
uiszczania nale¿noœci za wodê i œcieki oraz ponowne uczynnienie przy³¹cza i wznowienie dostawy wody lub przyjmowania œcieków po op³aceniu
nale¿noœci, Eksploatator dokonuje odp³atnie, wed³ug
cennika us³ug.
2. W przypadkach uprawniaj¹cych Eksploatatora do
odciêcia dostawy wody lub odbioru œcieków, w szczególnoœci z powodu nie uiszczenia nale¿noœci, o jakich
mowa w § 19 i § 24, ponowne uczynnienie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê uiszczenia nale¿nych kwot, op³aceniu kosztów
poniesionych przez Eksploatatora zwi¹zanych z zamkniêciem i uruchomieniem przy³¹cza oraz zawarciu
nowej umowy.
3. Ponowne uczynnienie przy³¹cza wodoci¹gowego
musi byæ poprzedzone pozytywnym wynikiem badania wody wykonanym na koszt Odbiorcy.
§ 22
Zmiany osoby Odbiorcy,
1. Zmiany osoby Odbiorcy, prawa w³asnoœci nieruchomoœci lub tytu³u prawnego do korzystania z nieruchomoœci lub lokalu winny zostaæ niezw³ocznie nie
póŸniej ni¿ 30 dni od takiej zmiany zg³oszone Eksploatatorowi przez dotychczasowego Odbiorcê.
2. Zmiana podmiotowa po stronie Odbiorcy, spowodowana np. przeniesieniem prawa w³asnoœci lub utrat¹

innego tytu³u prawnego do korzystania z nieruchomoœci lub lokalu skutkuje rozwi¹zaniem umowy z dotychczasowym Odbiorc¹ za porozumieniem stron.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki Odbiorcy w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia œcieków i wód opadowych
§ 23
I. Do obowi¹zków Odbiorcy w zakresie zaopatrzenia w
wodê nale¿y:
1. u¿ytkowanie instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego
w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia
zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej, a w
szczególnoœci:
1) zapewnienie odpowiedniej sprawnoœci armatury,
2) wyeliminowanie mo¿liwoœci wyst¹pienia zanieczyszczenia chemicznego lub ska¿enia bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji, w tym równie¿ ciep³ej wody, poprzez zastosowanie rozwi¹zañ technicznych uzgodnionych z Eksploatatorem,
2. zamontowanie na w³asny koszt wszelkich wodomierzy poza wodomierzem g³ównym ich utrzymanie i legalizacja,
3. powiadomienie Eksploatatora o posiadanych w³asnych ujêciach wody i ich prawid³owe opomiarowanie w celu umo¿liwienia mu prawid³owego obliczenia
nale¿noœci za odbiór œcieków,
4. utrzymanie pomieszczeñ (lub studni wodomierzowej), w których znajduje siê wodomierz w nale¿ytym
stanie,
5. prawid³owy monta¿ wodomierza umo¿liwiaj¹cy dostêp do niego w celu odczytywania wskazañ, konserwacji b¹dŸ wymiany,
6. sfinansowanie kosztów wymiany lub napraw oraz
plombowania wodomierza g³ównego uszkodzonego
w wyniku braku w³aœciwego zabezpieczenia przed
kradzie¿¹, dzia³aniem warunków atmosferycznych
lub mechanicznego i uszkodzenia,
7. racjonalne gospodarowanie wod¹ i wykorzystanie
jej wy³¹cznie w celach okreœlonych w umowie o zaopatrzenie w wodê,
8. natychmiastowe powiadomienie Eksploatatora o
wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego, w tym o zerwaniu plomby,
9. natychmiastowego usuniêcia awarii przy³¹cza lub
sieci stanowi¹cych w³asnoœæ Odbiorcy,
10. w przypadku posiadania w³asnych ujêæ wody – Odbiorca ma obowi¹zek ich opomiarowania oraz zastosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które
uniemo¿liwi¹ mieszanie siê wody z ujêæ w³asnych z
wod¹ pobierana z urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta.
II. Odbiorcy w zakresie zaopatrzenia w wodê zabrania siê
w szczególnoœci:
1. poboru wody przed wodomierzem,
2. dokonywania na przy³¹czu dzia³añ innych ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem,
3. przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on a w szczególnoœci zak³ócania poprawnoœci pomiaru,
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4. wykonywania po³¹czeñ instalacji zasilanej z sieci wodoci¹gowej z instalacj¹ zasilan¹ z innych Ÿróde³,
5. wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹dŸ instalacji
wewnêtrznej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych,
6. ingerowania w sieci wodoci¹gowe, w szczególnoœci
poprzez zamykanie i otwieranie urz¹dzeñ,
7. sytuowania obiektów budowlanych i dokonywanie
nasadzeñ zieleni na trasie sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych.
III. Do obowi¹zków Odbiorcy us³ugi w zakresie œcieków
nale¿y:
1. zamontowanie na swój koszt niezbêdnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê œcieków z
sieci kanalizacyjnej. Dotyczy to w szczególnoœci przypadku, gdy instalacja znajduje siê poni¿ej poziomu
ulicy, w której usytuowana jest sieæ kanalizacji sanitarnej – ryzyko nie zamontowania tych urz¹dzeñ obci¹¿aæ bêdzie Odbiorcê
2. wykorzystywanie swojego przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie na u¿ytek w³asny, a z chwil¹ pod³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej, zlikwidowanie na swój
koszt instalacji s³u¿¹cych wczeœniej do innego sposobu odprowadzania œcieków.
3. zapobieganie ingerencji lub monta¿u urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych pracê urz¹dzenia pomiarowego.
4. wydzielenie, zgodnie z projektem i utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym i sanitarnym pomieszczenia, w którym zainstalowanie jest urz¹dzenie
pomiarowe w celu zabezpieczenia tego urz¹dzenie
przed dostêpem osób niepowo³anych oraz kradzie¿¹, uszkodzeniem, zamarzniêciem itp.
5. niezw³oczne powiadomienie Eksploatatora o stwierdzonym zerwaniu plomby urz¹dzenia pomiarowego,
zerwania jego os³on, uszkodzeniu lub kradzie¿y.
IV. Odbiorcy w zakresie dostawy œcieków i odprowadzania wód opadowych i roztopowych zabrania siê w
szczególnoœci:
1. stosowania bezpoœrednich po³¹czeñ instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
2. wprowadzania œcieków bytowych i œcieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a tak¿e
wprowadzania œcieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej,
3. zabrania siê wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
1) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoœci przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególnoœci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, œcinków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
2) odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹, a w
szczególnoœci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85°C, a
w szczególnoœci benzyn, nafty, oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu,
4) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoœci mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków,

cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i
cyjanowodoru,
5) odpadów i œcieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoœci gnojówki, gnojowicy, obornika, œcieków z
kiszonek,
6) œcieków zawieraj¹cych chorobotwórcze drobnoustroje pochodz¹ce z obiektów, w których s¹ leczeni chorzy na choroby zakaŸne, stacji krwiodawstwa,
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, w których zwierzêta s¹ leczone stacjonarnie na choroby zakaŸne, laboratoriów prowadz¹cych badania z materia³em
zakaŸnym pochodz¹cym od zwierz¹t.
4. sytuowania obiektów budowlanych i dokonywania
nasadzeñ zieleni na trasie sieci i przy³¹czy kanalizacyjnych.
5. przemieszczania urz¹dzenia pomiarowego, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on a
w szczególnoœci zak³ócania poprawnoœci pomiaru,
V. Do obowi¹zków Odbiorcy w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych nale¿y:
1. u¿ytkowanie instalacji, posesyjnej sieci i przy³¹cza
kanalizacji deszczowej w taki sposób, aby wykluczyæ
mo¿liwoœæ wyst¹pienia zak³óceñ w funkcjonowaniu
sieci kanalizacyjnej, a w szczególnoœci zapewnienie
odpowiedniej czystoœci, sprawnoœci i dro¿noœci armatury, urz¹dzeñ i przewodów na terenie posesji,
2. utrzymanie w nale¿ytej czystoœci terenu posesji z
której odprowadzane s¹ wody opadowe i roztopowe
do kanalizacji miejskiej.
VI. Za nieprzestrzeganie postanowieñ Regulaminu Odbiorca podlega karze zgodnie z art. 28 Ustawy.
ROZDZIA£ IX
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalonych w taryfach
§ 24
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone przez
Eksploatatora z Odbiorcami na podstawie okreœlonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloœci dostarczonej wody i odprowadzonych œcieków.
2. Iloœæ wody dostarczonej do nieruchomoœci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a
w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalone na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. W przypadku niesprawnoœci lub braku (kradzie¿y) wodomierza g³ównego, je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloœæ pobranej wody ustala siê na podstawie
œredniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy przed
stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza, a gdy nie
jest to mo¿liwe – na podstawie œredniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu œredniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym
i liczby miesiêcy niesprawnoœci wodomierza.
4. W przypadku nieposiadania przez Eksploatatora danych, o jakich mowa wy¿ej w pkt. 2 iloœæ dostarczonej wody ustala siê zgodnie z przeciêtnymi normami
zu¿ycia wody.
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5. Iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
6. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ odprowadzonych œcieków przyjmuje siê jako równ¹ iloœci
wody pobranej z sieci, w³asnych innych Ÿróde³ wody.
7. W rozliczeniach iloœci odprowadzonych œcieków iloœæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody (w tym i do podlewania terenów zielonych) uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoœæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy i w sposób uzgodniony z Eksploatatorem.
8. Je¿eli odprowadzaj¹cym œcieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ œcieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloœci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
9. Je¿eli Odbiorc¹ jest wy³¹cznie w³aœciciel lub zarz¹dca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowi¹zany do rozliczenia kosztów
tych us³ug. Suma obci¹¿eñ za wodê lub œcieki nie
mo¿e byæ wy¿sza od ponoszonych przez w³aœciciela lub zarz¹dcê na rzecz Eksploatatora.
10. Okresy wystawiania faktur ustala Eksploatator.
11. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i
odprowadzone œcieki w terminie okreœlonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty
jej dostarczenia.
12. W przypadku naliczenia kar umownych za ponadnormatywny zrzut œcieków, o których mowa w § 26 Regulaminu, Eksploatator wystawiaæ bêdzie noty
obci¹¿eniowe. Ostateczny termin p³atnoœci kar umownych zamieszczany bêdzie na nocie obci¹¿eniowej.
13. Ka¿da zw³oka Odbiorcy w terminowym uiszczeniu
nale¿noœci z tytu³u dostawy wody, odbioru œcieków
poci¹ga za sob¹ automatyczne naliczenie odsetek
ustawowych.
14. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ do wystawienia faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
15. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noœci lub na ¿¹danie Odbiorcy, zwraca
siê w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
§ 25
Eksploatator obci¹¿a Miasto na podstawie cen i stawek op³at ustalonych w taryfie za:
1. wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2. wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpo¿arowe,
3. wodê zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
ROZDZIA£ X
Szczególne, dodatkowe warunki odbioru œcieków
od dostawców œcieków przemys³owych
§ 26
1. Sposób realizacji obowi¹zków dostawców œcieków
przemys³owych oraz warunki wprowadzania œcieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne

wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ w œciekach
przemys³owych wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli iloœci
i jakoœci œcieków okreœla rozporz¹dzenie wydane
przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
2. Umowy z dostawcami œcieków przemys³owych zawieraj¹ za³¹czniki okreœlaj¹ce dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadaæ œcieki wprowadzane do
sieci kanalizacyjnej, uwzglêdniaj¹ce obowi¹zuj¹ce
przepisy oraz wysokoœæ i sposób naliczania kar
umownych za przekroczenie tych warunków.
3. Eksploatatorowi przys³uguje równie¿ prawo dochodzenia od dostawców œcieków odszkodowania przewy¿szaj¹cego wysokoœæ zastrze¿onej kary umownej
do wysokoœci szkody poniesionej przez niego w
zwi¹zku z przekroczeniem przez dostawcê œcieków
warunków jakim œcieki te powinny odpowiadaæ.
4. Je¿eli dostawca œcieków zg³osi poprawê jakoœci œcieków i potrzebê potwierdzenia tego faktu powtórnymi analizami, Eksploatator obci¹¿y dostawcê œcieków
kosztami kontroli i analiz, o ile poprawa jakoœci œcieków nie zostanie stwierdzona.
§ 27
1. Miejscem poboru prób œcieków jest miejsce odbioru œcieków.
2. Strony w umowie mog¹ inaczej okreœliæ miejsce poboru prób.
3. Pobór prób do analizy dokonywany jest przez pracowników Eksploatatora po powiadomieniu dostawcy œcieków o tym fakcie.
4. Eksploatator niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni, zawiadamia dostawcê œcieków o laboratoryjnym wyniku badania pobranej próbki œcieków.
5. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnych warunków okreœlonych w umowie, potwierdzonych analizami laboratoryjnymi, dostawca œcieków zostanie
obci¹¿ony karami wg zasad okreœlonych w umowie.
§ 28
1. Dostawca œcieków przemys³owych wprowadzanych
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest zobowi¹zany do:
1) niezw³ocznego powiadomienia Eksploatatora o
awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych
skutki awarii, a tak¿e o wszelkich zmianach technologii maj¹cych wp³yw na iloœæ i parametry jakoœciowe œcieków,
2) zainstalowania na ¿¹danie Eksploatatora niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych œcieki przemys³owe i prawid³owej ich eksploatacji w przypadku
gdy sk³ad œcieków, które s¹ lub maj¹ byæ odprowadzone do sieci kanalizacyjnej przekracza dopuszczalne warunki,
3) umo¿liwienia przedstawicielom Eksploatatora dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloœci i jakoœci œcieków przemys³owych wprowadzanych do
tych urz¹dzeñ, do poboru prób oraz przeprowadzania kontroli sieci i urz¹dzeñ do podczyszczania
œcieków, bêd¹cych w³asnoœci¹ Odbiorcy,
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4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych iloœci i natê¿eñ dop³ywu œcieków przemys³owych oraz ich wskaŸników zanieczyszczenia, w
szczególnoœci gdy wprowadzane œcieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich œcieków
komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz
gdy zanieczyszczenie w œciekach przemys³owych
mo¿e stwarzaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub
zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych
i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania œcieków,
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli przedstawicielom Eksploatatora oraz informacji na temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych
œcieki, a tak¿e rodzaju i Ÿróde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do œcieków,
6) zainstalowania, na ¿¹danie Eksploatatora, urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do okreœlania iloœci
i jakoœci œcieków przemys³owych i prawid³owo je
eksploatowaæ, je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych
urz¹dzenia kanalizacyjne lub bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego
urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania œcieków,
7) dokonywania systematycznych pomiarów iloœci
odprowadzanych œcieków oraz okresowo badañ
laboratoryjnych ich sk³adu.
2. W przypadku, gdy odbierane œcieki przemys³owe bêd¹ zagra¿a³y zdrowiu osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne b¹dŸ funkcjonowaniu elementów
systemu kanalizacyjnego, Eksploatator ma prawo
rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i
dokonaæ zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz
poinformowaæ o tym fakcie w³aœciwe organy i dostawcê œcieków.
ROZDZIA£ XI
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej œcieków. Informowanie Odbiorców
§ 29
1. Do udzielania Odbiorcom informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ w odprowadzaniu wód opadowych oraz awarii urz¹dzeñ i sieci kanalizacji
deszczowej zobowi¹zany jest ZW–K.
2. Do udzielania Odbiorcom informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenie w wodê i odprowadzania œcieków sanitarnych oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej zobowi¹zany
jest Eksploatator.
3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
œcieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadku, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i
œrodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce œwiadczenia us³ug,
w szczególnoœci gdy: z powodu nag³ej awarii sieci
nie ma mo¿liwoœci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania œcieków.

§ 30
1. ZW–K i Eksploatator nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za
ograniczenie, wstrzymanie dostaw wody oraz odbioru
œcieków sanitarnych i wód opadowych wywo³ane:
1) dzia³aniem si³y wy¿szej (po¿ar, ska¿enie ekologiczne, powódŸ, katastrofalne mrozy itp.), albo
wy³¹cznie z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za
któr¹ ZW–K lub Eksploatator nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci,
2) niezawinion¹ przez ZW–K lub Eksploatatora awari¹ urz¹dzeñ i przy³¹czy wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na czas niezbêdny do
wykonania prac w celu zapobie¿enia lub usuniêcia
skutków awarii,
3) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po¿arowych,
4) uszkodzeniem instalacji wewnêtrznej Odbiorcy
gro¿¹cym niebezpieczeñstwem,
5) planowanymi pracami konserwacyjno–remontowymi,
po uprzednim powiadomieniu o nich Odbiorców i zapewnieniu dostawy wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi – beczkowozami lub z innych Ÿróde³,
6) przerwami w zasilaniu energetycznym,
7) innymi przyczynami zale¿nymi od Odbiorcy.
§ 31
1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji i
odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oœci
us³ug, odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej œcieków:
1) niezw³ocznie – na telefoniczne ¿¹danie okreœlenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i
zak³óceñ w œwiadczeniu us³ug,
2) 14 dni – na skargi pisemne, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego.
§ 32
1. Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug oraz wysokoœci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1, wnoszone s¹
na piœmie przez zainteresowanego odpowiednio do
ZW–K lub Eksploatatora.
3. ZW–K lub Eksploatator zobowi¹zani s¹ do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 33
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody b¹dŸ odbiorze œcieków Eksploatator zobowi¹zany jest powiadomiæ Odbiorców w miejscowej
prasie co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem prac oraz na tablicach og³oszeñ Zarz¹dców posesji, a gdyby przerwy lub ograniczenia mia³y trwaæ
ponad 12 godzin, Eksploatator uprzedzi o tym Odbiorców co najmniej na 5 dni przed terminem prac.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
6 godzin Eksploatator udostêpni zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c Odbiorców o mo¿liwoœciach
korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.
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ROZDZIA£ XII
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Adresami do dorêczeñ Odbiorcom wszelkich pism
dotycz¹cych zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków s¹ adresy pocztowe, e–mail, fax wskazane w umowie.
2. O zmianie adresów, o których mowa w pkt. 1 Odbiorca jest zobowi¹zany zawiadomiæ niezw³ocznie Eksploatatora.
3. Uznaje siê za skutecznie dorêczone pisma przes³ane listem poleconym na wskazany adres pocztowy,
przes³ane e–mail z potwierdzeniem odczytu wys³anej
wiadomoœci, oraz przes³ane za pomoc¹ faxu z potwierdzeniem jego otrzymania.
§ 35
1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
§ II
Traci moc Uchwa³a nr XXXV/578/2002 Rady Miasta
Sopotu z dnia 04.10.2002 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu us³ug z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków sanitarnych i wód opadowych œwiadczonych na terenie Gminy
Miasta Sopotu oraz Uchwa³a nr XIX/345/2004 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany
Uchwa³y nr XXXV/578/2002.
§ III
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ IV
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³¹cznik nr 1
do Regulaminu Us³ug
Uchwa³a Nr XXXV/597/06
RMS z dnia 17.03.2006 r.
Wytyczne dotycz¹ce przekazania i przejmowania hydroforni oraz sieci II strefy w Sopocie
I. Warunki ogólne
1. Dostarczenie aktualnej dokumentacji technicznej powykonawczej (technologiczna, elektryczna, konstrukcji budynków) i ksi¹¿ek obiektów zgodnych z
wymogami prawa budowlanego.
2. Dostarczenie aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obiektów i sieci wodoci¹gowej wraz
z domiarami do sta³ych punktów w terenie.
3. Zaznaczenie w dokumentacji i inwentaryzacji geodezyjnej odbiorców wody nie nale¿¹cych do Spó³dzielni – uregulowanie form p³atnoœci.
4. Przedstawienie umów na dostawê energii elektrycznej i cieplnej do budynku hydroforni.
5. Uregulowanie spraw w³asnoœciowych i terenowo –
prawnych.
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II. Warunki i zasady przejmowania do eksploatacji
sieci wodoci¹gowej za hydroforniami
1. Komisyjne dokonanie przegl¹du sprawdzaj¹cego
sieci obejmuj¹cego:
1) oznakowanie uzbrojenia tabliczkami indentyfikacyjnymi,
2) regulacje uzbrojenia i jego obetonowanie,
3) sprawnoœæ dzia³ania uzbrojenia (zasuw i hydrantów),
4) usuniêcie ewentualnych kolizji sieci wodoci¹gowej z innym uzbrojeniem podziemnym (ogrodzeniami, lampami oœwietleniowymi, budowlami, itp.)
2. Uzupe³nienie brakuj¹cego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) – umo¿liwiaj¹cego w³aœciw¹ eksploatacjê i zabezpieczenie ppo¿.
3. Przygotowanie w budynkach podejœæ wodomierzowych, umiejscowionych w pomieszczeniach wydzielonych (ogólnie dostêpnych).
4. Uzupe³nienie wszelkich braków zgodnie z protoko³em
przegl¹du komisyjnego.
III.Warunki i zasady przejmowania do eksploatacji
istniej¹cych hydroforni osiedlowych w Sopocie
1. Aktualne pozwolenie na eksploatacjê urz¹dzeñ hydroforni wraz z instrukcj¹ obs³ugi hydroforni, dokumentacj¹ rejestracyjn¹ urz¹dzeñ podlegaj¹cych UDT (w
tym m.in. hydrofory, zbiorniki poœrednie, sprê¿arki,
wyci¹gi, zawory bezpieczeñstwa).
2. Wyremontowany budynek oraz kompleksowo zmodernizowane wyposa¿enie hydroforni zawieraj¹ce:
1) pomiar ciœnienia na wejœciu i wyjœciu hydroforni,
2) odmulacz przed wodomierzem,
3) pomiar ciœnienia za wodomierzem,
4) obejœcie wodomierza i odmulacza,
5) ³¹czniki elastyczne pomiêdzy ruroci¹giem zasilaj¹cym oraz t³ocznym, a zestawem hydroforowych,
6) zespó³ równoleg³ych pomp wyposa¿ony w pompê
zapasow¹,
7) wyposa¿enie zestawu w przeponowe zbiorniki typu refleks o odpowiedniej objêtoœci dla zapewnienia mo¿liwoœci obs³ugi niewielkich rozbiorów
nocnych oraz umo¿liwienia sterowania w³¹cznikami ciœnieniowymi,
8) zespo³y pompowe wyposa¿one w liczniki godzin
pracy oraz amperomierze,
9) armatura ko³nierzowa wed³ug zaopiniowanego
przez eksploatatora sieci wod–kan standardu,
10) obejœcie zestawu hydroforowego z zasuw¹ i klap¹
zwrotn¹,
11) wyposa¿enie hydroforni w sprê¿arkê bezsmarow¹ – w zale¿noœci od potrzeb,
12) oœwietlenie nad elementami wiruj¹cymi pomp –
¿arowe,
13) wyposa¿enie hydroforni w zawór bezpieczeñstwa
– w zale¿noœci od potrzeb,
14) wyposa¿enie hydroforni w czujniki sygnalizuj¹ce
zalewanie pomieszczeñ – w zale¿noœci od potrzeb,
15) osuszacz powietrza.
3. Uzupe³nienie i modernizacjê wyposa¿enia z zakresu
energetyki, automatyki i sterowania hydroforni nale¿y wykonaæ zgodnie z wytycznymi o które ka¿dorazowo nale¿y wyst¹piæ do Eksploatatora sieci wod–kan
w Mieœcie.
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UCHWA£A Nr XXXV/592/2006
Rady Miasta Sopotu
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1,art. 42 ustawy z dnia 6 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 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; z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.: (Dz.U.
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; Dz. U. z
2000 r. Nr 22, poz. 272; Dz. U. z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; Dz.U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78; Dz.U. z 2004 r.
Nr 173, poz. 1808; Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729), w
zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), Rada Miasta
Sopotu uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miasta Sopotu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y trac¹ moc:
1. Uchwala RMS Nr XXX/354/97 z dnia 12.06.1997 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy miasta Sopotu,
2. Uchwa³a RMS Nr XXX/355/97 z dnia 12.06.1997 r.
w sprawie wyznaczania obszarów podlegaj¹cych
obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania,
3. Uchwala RMS Nr XXX/356/97 z dnia 12.06.1997 r.
w sprawie obowi¹zków i zasad utrzymania zwierz¹t
domowych i gospodarskich na terenie gminy miasta
Sopotu.
4. Uchwala RMS Nr XVI/257/2000 z dnia 30.06.2000 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/356/97 w sprawie obowi¹zków i zasad utrzymania zwierz¹t domowych i gospodarskich na terenie gminy miasta
Sopotu.
5. Uchwala RMS Nr IX/133/03 z dnia 27.06.2003 w
sprawie zmiany uchwa³y dot. obowi¹zków i zasad
utrzymania zwierz¹t domowych i gospodarskich na
terenie gminy miasta Sopotu.
6. Uchwala RMS Nr XXXV/579/2002 z dnia 04.10.2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/354/97 Rady miasta Sopotu z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie usta-

lenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie gminy miasta Sopotu.
§4
Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXV/592/2006
Rady Miasta Sopotu
z dnia 17 marca 2006 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKUNA TERENIE GMINY MIASTA SOPOTU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Okreœla siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miasta Sopotu a w szczególnoœci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego;
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 odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622
z póŸn. zm.);
2) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci, jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœæ
takich budynków;
3) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nierucho-
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moœciami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku w tym
wspólnoty mieszkaniowe oraz w³aœciciele dzia³ek
ogrodniczych,
4) umowach – nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane zgodnie z treœci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez w³aœcicieli
nieruchomoœci oraz najemców/w³aœcicieli lokali;
5) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
6) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne charakteryzuj¹ce siê tym,
¿e jego sk³adniki, ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
7) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z
papieru i tektury, tekstylia, oraz drewniane czêœci
odpadów wielkogabarytowych i budowlanych;
8) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;
9) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium;
10) odpadach budowlanych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów;
11) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to
frakcjê odpadów niebezpiecznych sk³adaj¹cych siê
na odpady komunalne a wiêc np.: baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, œrodków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po œrodkach ochrony roœlin i nawozach, opakowania po aerozolach;
12) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
13) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania;
14) stacjach zlewnych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoœci ciek³ych
dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
15) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
stosowne zezwolenia

16) zabudowie wielorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i
wielolokalowymi;
17) zabudowie jednorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ budynki jednorodzinne wolnostoj¹ce albo budynki w zabudowie bliŸniaczej, szeregowej lub
grupowej,
18) chowie zwierz¹t – rozumie siê przez to wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich utrzymywania i
u¿ytkowania;
19) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze
jego towarzysza;
20) 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, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne
zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
21) 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.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§3
W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia opisane w
Rozdziale III s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesiêcy od dnia przekazania sieci do eksploatacji;
3) gromadzenie œcieków bytowych w zbiornikach bezodp³ywowych w przypadku braku pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci kanalizacji sanitarnej,
4) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady opakowaniowe: szk³o, plastik, kartony, metale
b) odpady niebezpieczne,
c) odpady wielkogabarytowe,
d) odpady budowlane
e) zielone,
f) odpady zmieszane.
5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i
pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu
do odbioru;
6) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nie-
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ruchomoœci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego;
7) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni
posadzek, pod³óg, œcian i stropów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ budynków
wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek
schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych,
zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich
nale¿ytego stanu sanitarno–higienicznego;
8) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów;
9) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
10) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci niezw³ocznie po ustaniu opadów: b³ota, œniegu, lodu z powierzchni nieruchomoœci, w tym z podwórzy, przejœæ,
bram, itp. (przy czym nale¿y to realizowaæ w sposób
niezak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów);
11) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po ustaniu opadów:
b³ota, œniegu, lodu (i innych zanieczyszczeñ) z chodnika przyleg³ego do nieruchomoœci oraz posypanie go
piaskiem; uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód (i inne zanieczyszczenia) nale¿y z³o¿yæ na skraju chodnika, tak
by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie
czystoœci jezdnie.
12) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci;
13) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz nazw¹ ulicy,
oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
14) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych i zabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia
(koszenie trawy), dbanie o estetyczny wygl¹d ogrodzeñ (naprawa, malowanie, konserwacja);
15) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania;
16) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
17) mycie pojazdów samochodowych wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych;
18) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
19) selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, np.
medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrêbnych
przepisach,
20) stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
21) zg³aszanie do Urzêdu Miasta Sopotu lub Schroniska
dla Bezdomnych Zwierz¹t faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;

§4
Na terenie Gminy Miasta Sopotu, maj¹c na uwadze
zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
— stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu;
— umieszczania na pniach drzew oraz s³upach energetycznych i innych – afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.;
— malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu œcianami;
— wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu;
— zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
— indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych;
— wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
— indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci;
— budowy zbiorników bezodp³ywowych (szamba),
— zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza,
jezdnie, rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa
drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi;
— gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne
œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej;
— spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
— spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
dopuszcza siê spalanie odpadów:
— z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych
— spalanie pozosta³oœci roœlinnych w okresie 10–24
marca oraz 10–24 paŸdziernika ka¿dego roku.
ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych sta³ych i ciek³ych
§5
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci:
1. odpady komunalne nale¿y zbieraæ w estetycznych,
szczelnych, zamykanych pojemnikach i kontenerach
o pojemnoœciach od 0,06 m 3 do 10 m3 przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów,
2. iloœæ pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, ich pojemnoœæ oraz czêstotliwoœæ
opró¿niania powinny zapewniæ zbieranie wszystkich
odpadów z terenu nieruchomoœci,
3. w sytuacjach wyj¹tkowego, krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloœci odpadów komunalnych (np. okres œwi¹teczny, sezon letni) dozwolone jest gromadzenia
odpadów zmieszanych równie¿ w szczelnych workach zakupionych od firmy wywozowej,
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4. w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie
nieruchomoœci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoœci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoœci,
5. w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie
wielkoœci zbiornika bezodp³ywowego do iloœci osób
stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie, w
taki sposób by opró¿nianie by³o konieczne nie czêœciej ni¿ raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepe³nienia i wylewania siê zawartoœci na powierzchniê
gruntu.
Iloœæ wywo¿onych nieczystoœci ciek³ych winna odpowiadaæ iloœciom zu¿ytej wody wykazanym w rachunkach za wodê, je¿eli budynek jest pod³¹czony do
sieci wodoci¹gowej lub œredniemu zu¿yciu wody na
mieszkañca w budynkach, które posiadaj¹ w³asne
ujêcie wody lub do których woda dowo¿ona jest beczkowozami, wed³ug norm zu¿ycia, okreœlonych w odrêbnych przepisach.
6. Urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie gminy to:
a) kosze uliczne;
b) pojemniki na odpady;
c) worki oznaczone przez firmê wywozowa;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury; wielomateria³owych;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
7. Odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemnoœci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹c¹ normê:
— w gospodarstwach domowych – 27 litrów/osobê/tydzieñ,
— w placówkach oœwiatowych – na ka¿dego ucznia
i pracownika – 3 litry/osobê/tydzieñ,
— w biurach i urzêdach – na ka¿d¹ osobê zatrudnion¹ – 5 litrów/osobê/tydzieñ,
— w szpitalach, hotelach, pensjonatach, internatach
– 13 litrów/³ó¿ko/tydzieñ,
— w zak³adach rzemieœlniczych, us³ugowych i wytwórczych – 10 litrów/zatrudniony/tydzieñ,
— w lokalach handlowych – 5 litrów/1 m2 powierzchni/tydzieñ,
— na ogrodach dzia³kowych – 20 litrów/tydzieñ na
ka¿d¹ dzia³kê w okresie od 1 marca do 31 paŸdziernika ka¿dego roku i 5 litrów/tydzieñ w pozosta³ym okresie,
— w lokalach gastronomicznych – 20 litrów/miejsce
konsumpcyjne/tydzieñ,
— w punktach handlowych poza lokalem, stragany,
kioski – 50 litrów/zatrudniony/tydzieñ.
8. W przypadku lokali gastronomicznych i spo¿ywczych,
dla zapewnienia czystoœci wymagane jest równie¿
ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem, co najmniej
jednego kosza ulicznego o minimalnej pojemnoœci
80 litrów. Dla kawiarenek letnich wymagane jest ustawienie jednego kosza na ka¿de 5 stolików. Rodzaj
kosza, oznakowanie oraz lokalizacje nale¿y uzgodniæ z Urzêdem Miasta Sopotu. Opró¿nianie kosza
nale¿y do obowi¹zków w³aœciciela lokalu.

§6
Organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden
pojemnik o pojemnoœci 120 l na 20 osób uczestnicz¹cych
w imprezie oraz w szalety przenoœne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, je¿eli czas
jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeœli jest on d³u¿szy –
liczby te nale¿y zwiêkszyæ o 50% w stosunku do podanych wy¿ej, na ka¿de nastêpne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy
z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie.
§7
Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoœci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, nale¿y uwzglêdniaæ ich lokalizacje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami a tak¿e
sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia;
2) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieruchomoœci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym w miarê mo¿liwoœci zadaszonej na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota;
3) na terenie nieruchomoœci odpady segregowane nale¿y umieszczaæ w pojemnikach lub workach w miejscach i terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym,
4) w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w dobrym stanie sanitarnym i technicznym,
5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe musz¹
byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem w miejscu wyznaczonym pozwalaj¹cym na
swobodny ich odbiór
6) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach lub workach, w miejscu
umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniaj¹cym korzystania z
nieruchomoœci lub wyznaczonym do tego celu przez
zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
7) wyselekcjonowane odpady niebezpieczne:
a) przeterminowane leki – zbierane s¹ w pojemnikach
ustawionych w aptekach.
b) zu¿yte baterie – zbierane s¹ w pojemnikach w sklepach.
c) odpady wymienione w pkt. a) i b) oraz pozosta³e odpady niebezpieczne takie jak np.: opakowania po
farbach, kleje, rozpuszczalniki, œrodki ochrony roœlin, aerozole, œrodki czyszcz¹ce, wywabiacze plam,
œrodki do konserwacji drewna oraz opakowania po
tych substancjach, a tak¿e lampy fluorescencyjne i
akumulatory – przyjmowane s¹ nieodp³atnie w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na
terenie Zak³adu Oczyszczania Miasta.
8) Oznakowanie pojemników i worków powinno byæ
trwa³e i zawieraæ:
— nazwy odpadów dopuszczonych do zbierania,
— nazwê wraz z adresem i numerem telefonu firmy wywozowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 71

Poz. 1485

— 5146 —

9) Do wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki i worki
do selektywnej zbiórki oraz odbioru odpadów surowcowych zobowi¹zani s¹ przedsiêbiorcy posiadaj¹cy
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci. Warunki œwiadczenia tej
us³ugi okreœlaæ powinna umowa pomiêdzy w³aœcicielem nieruchomoœci a firm¹ wywozow¹.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§8
Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) w³aœciciele nieruchomoœci (w tym prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub instytucjê) s¹ zobowi¹zani
do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie
treœci umowy zgodnie z zasadami podanymi w § 5
ust 7 niniejszego Regulaminu;
3) w³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania w terminie dwóch tygodni od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym,
umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego.
§9
Konsekwencje nierealizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci w
urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aœciwym stanie,
przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej, uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli wykonywanej przez
upowa¿nione s³u¿by; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków prezydent miasta,
wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji administracyjnej
2) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany przechowywaæ przez
okres dwóch lat.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów
§ 10
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75%
wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
roku 1995,
Bêd¹ to nastêpuj¹ce iloœci:
— 113 kg/osobê/rok w roku 2010,
— 75 kg/osobê/rok w roku 2013,
— 53 kg/osobê/rok w roku 2020,
2. Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od w³aœcicieli
nieruchomoœci.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 11
1. Gmina Miasta Sopotu, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które s¹ obowi¹zane do selektywnego
ich odbierania oraz do ograniczania iloœci odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
2. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane
jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœcicieli nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez
podmioty uprawnione, a w dalszej kolejnoœci przez
w³aœciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 12
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane
do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci,
zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie tych zwierz¹t.
§ 13
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
— zarejestrowanie faktu wejœcia w posiadanie psa w
Urzêdzie Miasta Sopotu lub Spó³dzielni Mieszkaniowej, Administracji Budynków w terminie 14 dni,
— oznakowanie psa,
— wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne – w kaganiec,
— prowadzenie psa na uwiêzi i w kagañcu.
— obowi¹zek wyprowadzania psów w kagañcu nie
dotyczy psów o wysokoœci do 30 cm w k³êbie; poza psami ras uznanych za agresywne,
— dopuszcza siê puszczanie psów luzem w miejscach nieuczêszczanych pod warunkiem, ¿e psy
s¹ w kagañcu i pod bezpoœrednim nadzorem w³aœciciela.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 71

Poz. 1485 i 1486

— 5147 —

2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
— sta³y i skuteczny dozór,
— niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice,
wystawy itp., (nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów–przewodników),
— niewprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz
tereny objête zakazem na podstawie odrêbnych
przepisów;
— niewprowadzanie zwierz¹t na pla¿ê i k¹pieliska
morskie w okresie od marca do 31 paŸdziernika
ka¿dego roku;
— zwolnienie przez w³aœciciela psów 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
odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
— natychmiastowe usuwanie, przez w³aœcicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych
do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp.; nieczystoœci te, umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach,
mog¹ byæ umieszczane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; (nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników),
— niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju
przez zwierzêta domowe;

ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 18
1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze
grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)
2. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
2, toczy siê wed³ug przepisów ustawy z 24 sierpnia
2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106 poz. 1148 ze zm.).

1486
UCHWA£A Nr XXXV/596/2006
Rady Miasta Sopoptu
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu
Uzdrowiska Sopot
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zmiany; 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 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759; z 2005 r. Nr172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 59 ust 3 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399). Rada
Miasta Sopotu uchwala co nastêpuje:
§1

ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich

Dla Uzdrowiska Sopot ustanawia siê niniejszy tymczasowy statut obowi¹zuj¹cy w obszarze granic miasta
Sopotu.

§ 14

§2

Na terenie miasta Sopotu obowi¹zuje ca³kowity zakaz hodowli zwierz¹t gospodarskich.

Statut uzdrowiska sk³ada siê z:
1) czêœci opisowej, której elementy okreœlaj¹ przepisy
§ 3–8
2) czêœci graficznej, której elementy okreœlaj¹ przepisy § 9

ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15
W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomoœci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do
w³aœcicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby.
§ 16
W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Prezydent Miasta Sopotu, w
uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, okreœli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
dodatkowej deratyzacji oraz okreœli, poprzez zarz¹dzenie, termin jej przeprowadzenia.
§ 17
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.

§3
W celu ochrony warunków naturalnych niezbêdnych do
prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego
oraz kszta³towania innych czynników œrodowiskowych
dla Uzdrowiska Sopot wydziela siê nastêpuj¹ce obszary ochrony uzdrowiskowej, które w zale¿noœci od rodzaju czynnoœci zastrze¿onych obejmuj¹:
1. Strefê ochrony uzdrowiskowej A podzielon¹ na dwa
obszary: A1 i A2.
Strefa A1 zamyka siê w granicach: od strony Zatoki
Gdañskiej wzd³u¿ pó³nocno zachodniej (morskiej)
granicy dzia³ek pla¿owych do przeciêcia siê z lini¹
wyprowadzon¹ stycznie do po³udniowych elewacji
niskich przybudówek budynku sanatoryjnego MSW
(ul. Bitwy pod P³owcami 63 – 65), na poziomie parteru. Linia ta stanowi po³udniow¹ granicê strefy i biegnie od morskiej granicy dzia³ek pla¿owych w
kierunku po³udniowo – zachodnim do przeciêcia siê
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z zachodni¹ granic¹ dzia³ki ujêæ wody, 7/17. Od tego punktu granica strefy przebiega w kierunku pó³nocno zachodnim do przeciêcia siê z granic¹ pasa
drogowego ul. Polnej (dzia³ka 7/16), w po³udniowym
punkcie za³amania tej granicy. Dalej granica strefy
biegnie po przed³u¿eniu tej linii do przeciêcia siê z
lini¹ wyprowadzon¹ z po³udniowej granicy dzia³ki
1/10 (Polna 70), wzd³u¿ której pod¹¿a dalej w kierunku pó³nocno wschodnim, aby nastêpnie pod¹¿yæ
granic¹ pasa drogowego ulicy Bitwy pod P³owcami od
strony po³udniowo – zachodniej, aby przejœæ na pó³nocno – zachodni¹ granicê pasa drogowego ul. na
Wydmach a nastêpnie skrêciæ na po³udniowo – zachodni¹ granicê pasa drogowego ulic Grunwaldzkiej
i Powstañców Warszawy do przeciêcia siê z Potokiem Kamiennym. Po pó³nocnej stronie potoku, od
punktu zagiêcia granicy pasa drogowego ulicy Powstañców Warszawy na zachód, granica strefy biegnie prostopadle do pasa drogowego tej ulicy w
kierunku morza, do przeciêcia siê z morsk¹ granic¹
dzia³ki pla¿owej 31/1.
Strefa A2 obejmuje nieruchomoœæ „Sanatorium Leœnik” – dzia³ka 29/1, przy ul. 23 Marca 105.
2. Strefê ochrony uzdrowiskowej B.
Strefa B zawiera strefê A (A1 i A2) i rozci¹ga siê na
obszar ca³ego miasta z wy³¹czeniem terenu opisanego ni¿ej, wzd³u¿ granicy po³udniowej miasta. Granica strefy przebiega, od strony Zatoki Gdañskiej
wzd³u¿ morskiej granicy dzia³ek pla¿owych, od granicy z Gdyni¹, w kierunku Gdañska, do punktu styku
na tej granicy, dzia³ek pla¿owych 1/1 i 3/6. Od tego
punktu granica strefy biegnie w kierunku po³udniowo – zachodnim, do zagiêcia po³udniowej granicy
pasa drogowego ul. Hestii, obejmuj¹cego teren parkingu i trafostacjê. Od tego punktu granica strefy B
biegnie w kierunku po³udniowo – zachodnim do zachodniej granicy ujêæ wody (dzia³ka 7/17). Nastêpnie,
granica przebiega przez teren ogrodów dzia³kowych,
w odleg³oœci 78 m na po³udnie od granicy pomiêdzy
ogrodami dzia³kowymi Jantar i Imienia W³adys³awa
£okietka, docieraj¹c do pasa drogowego ul. W³adys³awa £okietka, który przecina i wchodzi w teren torów wyœcigów konnych, kieruj¹c siê na pó³nocn¹
granicê pasa drogowego ul. Kasztanowej, docieraj¹c
w takim przebiegu do wschodniej granicy pasa drogowego Al. Niepodleg³oœci, któr¹ skrêca w kierunku
pó³nocnym i przebiega na d³ugoœci ok. 400 m aby
skrêciæ na zachód na kierunku wyznaczonym przez
granicê dzia³ek 1/8 i 9/2 w Parku Stawowie. Tym kierunkiem granica strefy biegnie przez teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do przeciêcia z granic¹
Sopotu i Gdañska.
3. Strefê ochrony uzdrowiskowej C.
Strefa C obejmuje strefy A i B, zajmuje te¿ obszar
Zatoki Gdañskiej rozci¹gaj¹cy siê w morze na odleg³oœæ 500 m od morskiej granicy dzia³ek pla¿owych,
od granicy Sopotu z Gdyni¹ do granicy Sopotu z
Gdañskiem. Strefa C zajmuje te¿ teren na po³udnie
od opisanej po³udniowej granicy strefy B, do granicy
Sopotu z Gdañskiem.
4. Obszar górniczy – stanowi¹cy dzia³kê nr 3 przy
ul. Bitwy pod P³owcami 53a.

5. Teren górniczy – stanowi¹cy dzia³kê nr 5/3 przy ul.Bitwy pod P³owcami 53, dzia³kê nr 5/2 przy ul.Bitwy
pod P³owcami oraz po³udniowo zachodni¹ czêœæ
dzia³ki nr 6 przy ul. Bitwy pod P³owcami 59.
§4
W celu zapewnienia prawid³owej dzia³alnoœci lecznictwa uzdrowiskowego okreœla siê szczegó³owe czynnoœci
zabronione w strefach ochronnych.
1. W strefie ochronnej „A” wyodrêbnionej w celu kszta³towania w³aœciwych warunków œrodowiskowych, pozwalaj¹cych na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego,
zabrania siê:
a) lokalizacji zak³adów przemys³owych,
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyj¹tkiem modernizacji obiektów
istniej¹cych, bez mo¿liwoœci zwiêkszenia powierzchni ich zabudowy,
c) uruchamiania nowych pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych,
d) prowadzenia targowisk, z wyj¹tkiem punktów
sprzeda¿y pami¹tek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych
przez Gminê,
e) trzymania zwierz¹t gospodarskich, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich,
f) prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug,
g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, sk³adowisk odpadów sta³ych i p³ynnych, sk³adów opa³u,
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych
wiêkszej ni¿ 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie,
j) lokalizacji trwa³ych i tymczasowych obiektów i
urz¹dzeñ które mog¹ utrudniaæ lub zak³ócaæ przebywanie pacjentów w tym obszarze, a w szczególnoœci: stacji bazowych telefonii komórkowej,
stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emituj¹cych fale elektromagnetyczne,
k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o bezpieczeñstwie
imprez masowych, zak³ócaj¹cych proces leczenia
uzdrowiskowego i dzia³alnoœci o charakterze rozrywkowym zak³ócaj¹cej ciszê nocna w godz 22.00
– 6.00, z wyj¹tkiem imprez masowych znajduj¹cych
siê w harmonogramie imprez gminnych,
l) lokalizacji obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
³) wszystkich czynnoœci zabronionych, ujêtych w wykazie dla strefy ochronnej „B” i „C”.
2. W strefie ochronnej „B”, stanowi¹cej otulinê ochronn¹ dla strefy „A” zabrania siê:
a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniej¹cych
zak³adów przemys³owych, punktów skupu z³omu i
punktów skupu produktów rolnych,
b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
wiêkszej ni¿ 400 m2 z obiektami towarzysz¹cymi,
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c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urz¹dzeñ
emituj¹cych fale elektromagnetyczne mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, nie bli¿ej
ni¿ 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”,
uruchamiania punktów dystrybucji i sk³adowania
œrodków chemicznych, produktów naftowych i innych artyku³ów uci¹¿liwych dla œrodowiska,
d) wyrêbu drzew leœnych i parkowych, z wyj¹tkiem
ciêæ sanitarnych,
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych ni¿
naturalne surowce lecznicze,
f) prowadzenia robót melioracyjnych maj¹cych na
celu niekorzystn¹ zmianê istniej¹cych stosunków
gruntowo – wodnych,
g) lokalizacji parkingów o wielkoœci powy¿ej 50 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów,
h) wszystkich czynnoœci zabronionych ujêtych w wykazie dla strefy ochronnej „C”.
3. W strefie ochronnej „C”, stanowi¹cej otulinê ochronn¹ dla strefy „A”i „B” ochrony uzdrowiskowej, zabrania siê:
a) nieplanowanego wyrêbu drzew,
b) prowadzenia dzia³añ powoduj¹cych niekorzystn¹
zmianê stosunków wodnych
c) lokalizacji nowych uci¹¿liwych obiektów budowlanych i innych uci¹¿liwych obiektów, w tym zak³adów przemys³owych,
d) prowadzenia dzia³añ maj¹cych wp³yw na fizjografiê uzdrowiska i jego za³o¿enia przestrzenne lub
w³aœciwoœci lecznicze klimatu.
§5
1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej
przyjmuje siê nastêpuj¹ce wskaŸniki terenów biologicznie czynnych tj. nie zabudowanych i nie utwardzonych oraz powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek:
1) W strefie „A”, gdzie odbywa siê lecznictwo uzdrowiskowe, wskaŸnik powierzchni biologicznej czynnej winien wynosiæ nie mniej ni¿ 75%, minimalna
powierzchnia dzia³ek nowo wydzielanych winna
byæ nie mniejsza ni¿ 0,2 ha
2) w strefie „B”, stanowi¹cej otulinê strefy „A” wskaŸnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosiæ nie mniej ni¿ 55% powierzchni obszaru, a
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych powinna wynosiæ w granicach
0,15 ha.
3) w strefie „C” wskaŸnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosiæ od 30%
dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkoœciach
minimalnych dzia³ek nie mniejszych ni¿ 0,1 ha
§6
Na terenie uzdrowiska Sopot znajduj¹ siê nastêpuj¹ce naturalne surowce lecznicze:
1) lecznicza woda mineralna – 4,4% solanka bromkowo
– jodkowo – bromowa.
§7
W Uzdrowisku Sopot prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w nastêpuj¹cych kierunkach leczniczych:

1) choroby ortopedyczno– urazowe;
2) choroby reumatologiczne;
3) choroby kardiologiczne i nadciœnienie;
4) choroby naczyñ obwodowych;
5) choroby górnych dróg oddechowych;
6) choroby dolnych dróg oddechowych;
7) cukrzyca;
8) oty³oœæ;
9) osteoporoza;
§8
Za³¹cznikami tekstowymi do statutu s¹:
1) wykaz zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego i urz¹dzeñ lecznictwa uzdrowiskowego;
2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska.
§9
Za³¹cznikami graficznymi* do statutu s¹:
1) mapa strefy „A” z naniesieniem istniej¹cych i projektowanych zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego i
urz¹dzeñ lecznictwa uzdrowiskowego oraz z oznaczonymi ulicami w skali 1:10 000;
2) mapa strefy „B” w skali 1:25 0000;
3) mapa strefy „C” wraz z granicami obszaru „A” i „B” w
skali 1: 25 000,
4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1: 25 000
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr XLI/493/98 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Sopot.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1487
UCHWA£A Nr XXXV/600/2006
Rady Miasta Sopotu
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Sopocie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271,Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 z 2003 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 214
poz. 1806 z 2004 r., Nr 172 poz. 1441 z 2005 r.), Rada
Miasta uchwala co nastêpuje:
* Za³¹czników graficznych nie publikuje siê
Do wgl¹du w siedzibie Rady Miasta Sopotu
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§1
Nadaje siê statut Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Sopocie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVI/235/2000 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w
Sopocie oraz uchwa³a Nr XVI/301/2004 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sopocie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustryniak
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXV/600/2006
Rady Miasta Sopotu
z dnia 17 marca 2006 r.
Statut
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Sopocie
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sopocie zwany dalej MOPS jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta Sopotu utworzon¹ przez Radê Miasta
Sopotu, nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, finansowan¹ w formie jednostki bud¿etowej.
2. Siedzib¹ i obszarem dzia³ania MOPS jest Miasto Sopot.
3. MOPS dzia³a w granicach administracyjnych Miasta
Sopotu.
4. Nadzór nad MOPS sprawuje Prezydent Miasta Sopotu.
§2
MOPS dzia³a w szczególnoœci na podstawie:
1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
2) ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŸn.zm.)
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póŸn. zm.)
4) innych przepisów prawa materialnego dotycz¹cych
dzia³ania MOPS,
5) niniejszego statutu.
§3
1. W sk³ad struktury organizacyjnej Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wchodz¹ podleg³e pod wzglêdem merytorycznym, kadrowym i finansowym
komórki okreœlone w regulaminie organizacyjnym
MOPS.

2. MOPS jest podstawow¹ jednostk¹ systemu pomocy
spo³ecznej sk³adaj¹cego siê ponadto z prowadzonej
i finansowanej przez Miasto Sopot placówki opiekuñczo–wychowawczej – Domu Dziecka „Na Wzgórzu” ul. 23 Marca 16 z fili¹ w mieszkaniu po³o¿onym
przy ul. Koœciuszki 52/3 w Sopocie, uzyskanym z zasobów gminy Sopot.
3. Zasady funkcjonowania i podporz¹dkowania jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 okreœla niniejszy statut, regulamin tej jednostki oraz umowy i
porozumienia dotycz¹ce finansowania lub dofinansowywania jej dzia³alnoœci.
4. Dyrektor MOPS w imieniu organu prowadz¹cego wykonuje czynnoœci nadzorcze nad jednostk¹ okreœlon¹ w ust. 2.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania
§4
Celem dzia³alnoœci MOPS jest:
1. doprowadzenie do mo¿liwie pe³nego ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do
ich integracji ze œrodowiskiem,
2. umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie
trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie
pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne zasoby, mo¿liwoœci
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
§5
Zadania MOPS obejmuj¹:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowy niezbêdnej
infrastruktury socjalnej,
2) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie
na œwiadczenia z pomocy spo³ecznej,
3) pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoœæ zawodow¹ maj¹c¹ na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoœci
do funkcjonowania w spo³eczeñstwie poprzez pe³nienie odpowiednich ról spo³ecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjaj¹cych temu celowi,
4) zaspakajanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób
i rodzin, w szczególnoœci poprzez:
a) œwiadczenie us³ug przewidzianych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wyp³acanie œwiadczeñ przewidzianych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej oraz innymi
ustawami,
5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy spo³ecznej oraz ocena efektów jej dzia³alnoœci w mieœcie,
6) wspó³dzia³anie z grupami i spo³ecznoœciami lokalnymi, maj¹ce na celu rozwijanie w nich zdolnoœci do
samodzielnego rozwi¹zywania w³asnych problemów,
7) organizowanie ró¿norodnych form pomocy, w tym
rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej, a tak¿e udzia³ w rozwijaniu infrastruktury odpowiadaj¹cej
potrzebom spo³ecznym,
8) koordynowanie pracy jednostki, o której mowa w § 3,
9) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad
jednostkami organizacyjnymi pomocy spo³ecznej w
Sopocie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 71

Poz. 1487

— 5151 —

10) wspó³praca i wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi, pozarz¹dowymi, Koœcio³em Katolickim i
innymi koœcio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa
w zakresie pomocy spo³ecznej,
11) projektowanie bud¿etu w zakresie zadañ statutowych i ustawowych,
12) realizacjê „Strategii Integracji i Polityki Spo³ecznej
Sopotu 2005–2014”.
§6
MOPS realizuje:
1. zadania w³asne oraz zlecone powiatu i gminy okreœlone w ustawie o pomocy spo³ecznej
2. zadania wynikaj¹ce z innych ustaw, w szczególnoœci.:
1) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne,
2) rehabilitacjê spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych,
3) prowadzenie postêpowania i wydawanie decyzji
w sprawie zaliczki alimentacyjnej
4) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z postêpowania
wobec d³u¿ników alimentacyjnych na podstawie
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej
5) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych
6) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w
rodzinie
7) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia
25 paŸdziernika 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac spo³ecznie u¿ytecznych.

zadania zlecone i dzia³a w granicach upowa¿nieñ do
zawierania umów, porozumieñ oraz do wydawania
decyzji administracyjnych udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu,
3. Dyrektor realizuje zadania w³asne powiatu oraz zlecone powiatowi i dzia³a w granicach upowa¿nieñ do zawierania umów, porozumieñ oraz decyzji administracyjnych
udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu.
4. Dyrektor MOPS na podstawie upowa¿nieñ udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu mo¿e wystêpowaæ o przyznanie œrodków z funduszy unijnych.
5. Dyrektor sk³ada roczne sprawozdanie Radzie Miasta Sopotu z dzia³alnoœci MOPS oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej,
6. Prezydent Miasta Sopotu nawi¹zuje i rozwi¹zuje stosunek pracy z Dyrektorem MOPS,
7. Zastêpców Dyrektora i g³ównego ksiêgowego oraz
kierowników jednostek organizacyjnych bêd¹cych w
strukturze organizacyjnej Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOPS.
Dyrektora jednostki organizacyjnej MOPS wymienionej w § 3 ust. 2 zatrudnia i zwalnia oraz ustala
wynagrodzenie Prezydent Miasta Sopotu na wniosek Dyrektora MOPS.
§ 11
Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Sopotu.
§ 12
Dyrektor MOPS ustala strukturê MOPS w regulaminie organizacyjnym.

§7

§ 13

1. Realizacja zadania z zakresu pomocy mo¿e byæ zlecana organizacjom pozarz¹dowym prowadz¹cym
dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym dzia³aj¹cym
na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz o gwarancji wolnoœci sumienia i
wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie pomocy spo³ecznej.
2. MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacj¹ zadañ zleconych w trybie pkt 1 niniejszego paragrafu.

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿¹cych do w³aœciwoœci gminy oraz powiatu decyzje administracyjne z upowa¿nienia
Prezydenta Miasta Sopotu wydaj¹:
a) Dyrektor,
b) Zastêpca Dyrektora
2. Prezydent Miasta Sopotu mo¿e udzieliæ innej osobie na wniosek Dyrektora MOPS upowa¿nienia do
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadañ gminy i powiatu.

§8
MOPS mo¿e pozyskiwaæ œrodki zewnêtrzne na realizacjê zadañ statutowych.
§9
MOPS mo¿e przyjmowaæ do realizacji w drodze umów
zadania w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu oraz
aktywizacji zawodowej.
ROZDZIA£ III
Organizacja i zarz¹dzanie
§ 10
1. Dyrektor kieruje i reprezentuje MOPS na zewn¹trz.
2. Dyrektor MOPS realizuje zadania w³asne gminy oraz

§ 14
W czasie nieobecnoœci Dyrektora MOPS jego obowi¹zki przejmuje zastêpca Dyrektora MOPS lub inna
przez niego wskazana osoba.
§ 15
1. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór nad jednostk¹ wymienion¹ w § 3 ust. 2 w zakresie:
1) opiniowania i kontroli realizacji zadañ,
2) koordynacji wykonywania zadañ przez tê jednostkê
3) opiniowania rocznych, wieloletnich planów finansowych,
4) opiniowania rocznych sprawozdañ jednostki
2. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór merytoryczny oraz
w zakresie upowa¿nieñ nad realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z ustawy o pomocy spo³ecznej a powierzonych do realizacji przez Prezydenta Miasta Sopotu
innym podmiotom.
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ROZDZIA£ IV
Gospodarka maj¹tkowa i finansowa
§ 16
Dyrektor MOPS zarz¹dza powierzonym mu mieniem,
zapewnia jego ochronê i nale¿yte wykorzystanie.
§ 17
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej MOPS jest roczny
plan dochodów i wydatków.
2. MOPS prowadzi obs³ugê finansowo–ksiêgow¹ zadañ jednostek dzia³aj¹cych w strukturze organizacyjnej MOPS.
3. Dom Dziecka „Na Wzgórzu”, okreœlony w § 3 ust. 2
statutu, przedk³ada swoje potrzeby oraz sprawozdania Dyrektorowi MOPS.
§ 18
1. Dyrektor MOPS uprawniony jest do tworzenia rachunku dochodów w³asnych zgodnie z przepisami w
tym zakresie.
2. MOPS jest upowa¿niony do przyjmowania darów rzeczowych i w us³ugach przeznaczonych na dzia³alnoœæ statutow¹.
§ 19
Nadzór nad prowadzon¹ przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej gospodark¹ finansow¹ sprawuje Prezydent Miasta Sopotu.

Poz. 1487, 1488 i 1489

21 marca 2003 r. dotycz¹cej ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz kryteriów wyboru osób,
z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoœci zmienia siê treœæ § 16, który otrzymuje
brzmienie:
„1. W przypadku lokalu wspólnego, po zwolnieniu siê
czêœci lokalu gdy jego przebudowa nie jest mo¿liwa
z przyczyn technicznych lub by³aby niecelowa Prezydent Miasta na wniosek najemcy nie posiadaj¹cego
zad³u¿enia wobec gminy mo¿e:
— zawrzeæ umowê o najem ca³ego lokalu za czynsz
w wysokoœci 3% wartoœci odtworzeniowej,
— zaproponowaæ inny lokal;
— zawrzeæ umowê na ca³y lokal – w tym zwolnion¹
czêœæ – za czynsz regulowany w zamian za przekazanie na rzecz gminy innego samodzielnego, w
dobrym stanie technicznym lokalu nadaj¹cego siê
do zasiedlenia o powierzchni u¿ytkowej odpowiadaj¹cej ³¹cznej powierzchni samodzielnych czêœci zwolnionego lokalu.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przekroczenia do 50% normatywnej powierzchni u¿ytkowej okreœlonej w § 5
ust. 1.
3. W przypadku, gdy nie zachodz¹ okolicznoœci wyszczególnione w ust. 1 § 16 wynajmuj¹cemu przys³uguje prawo zawarcia umowy najmu z inn¹ osob¹.”
§2

ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

Realizacjê uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 20

§3

1. Statut MOPS jest nadawany przez Radê Miasta Sopotu.
2. Zmiany do statutu wymagaj¹ formy przewidzianej
dla jego nadania.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta SopoW
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXXV/604/2006
Rady Miasta Sopotu
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VI/88/2003 Rady Miasta
Sopotu z dnia 21 marca 2003 r. dotycz¹cej ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz
kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoœci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.Un 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) oraz art. 21
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31
poz. 266), Rada Miasta Sopotu uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr VI/88/2003 Rady Miasta Sopotu z dnia

1489
ZARZ¥DZENIE Nr 818/2006
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuñczo–wychowawczej –
Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie
Dzia³aj¹c na podstawie art. 86 pkt 7 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64
poz. 593 zm. Dz. U. Nr 99 poz. 1001, Dz. U. Nr 273
poz. 2703 z 2004 r., Dz. U. Nr 64 poz. 565, Dz. U. Nr 94
poz. 788, Dz. U. Nr 164 poz. 1366, Dz. U. Nr 179
poz. 1487, Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 r.) zarz¹dza,
co nastêpuje:
§1
Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w
Sopocie ustala siê, i¿ w w 2006 r. œredni miesiêczny
koszt utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuñczo–wychowawczej Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wynosi – 2.346,72 z³.
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Poz. 1489, 1490 i 1491

§2

§1

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Okreœla siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Pszczó³ki, które zosta³y okreœlone w Za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z upowa¿nienia Prezydenta
C. Jakubowski
Wiceprezydent Miasta Sopotu

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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UCHWA£A Nr XXX /303 /06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczó³ki za
2005 rok.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/311/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸ.
zm. oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104), Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Pszczó³ki

§1

Ilekroæ mowa o:
1. Mieszkañcach – nale¿y przez to rozumieæ mieszkañców Gminy Pszczó³ki uprawnionych do g³osowania.
2. Mieszkañcach so³ectwa – nale¿y przez to rozumieæ
mieszkañców so³ectw uprawnionych do g³osowania.
3. Konsultacjach – nale¿y przez to rozumieæ konsultacje z Mieszkañcami, konsultacje z Mieszkañcami jednostki pomocniczej Gminy.
4. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pszczó³ki.
5. Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
Pszczó³ki.
6. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
Pszczó³ki.
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ zebranie w obrêbie so³ectwa, którego przedmiotem jest
przeprowadzenie konsultacji.
8. Urzêdzie – nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
w Pszczó³kach.
9. Statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa.
10. So³ectwo – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ gminy.

Po rozpatrzeniu i przyjêciu Sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Pszczó³ki za 2005 rok i po przyjêciu
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczó³ki oraz jej
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pszczó³ki za 2005 rok i po przeprowadzonym g³osowaniu z wynikiem:
14 g³osów – „za”
0 g³osów – „przeciw”
1 g³os – „ wstrzymuj¹cy siê”
udziela
absolutorium
dla Wójta Gminy Pszczó³ki
z wykonania bud¿etu gminy Pszczó³ki za 2005 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicach gminnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

1491
UCHWA£A Nr XXX/311/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami Gminy Pszczó³ki
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz § 7
ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Pszczó³ki uchwalonego
Uchwa³¹ Nr V/56/03 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
23 kwietnia 2003 roku, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:

I. Przepisy ogólne
§1

§2
1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach wa¿nych dla Gminy, w szczególnoœci:
a) w sprawach zmian granic gmin naruszaj¹cych granice powiatów lub województw,
b) w sprawach zmiany granic Gminy polegaj¹cej na
wy³¹czeniu obszaru lub czêœci obszaru jednostki
pomocniczej Gminy i jego w³¹czeniu do s¹siedniej jednostki pomocniczej tej Gminy lub do s¹siedniej gminy,
c) w sprawach tworzenia, ³¹czenia, dzielenia i znoszenia Gminy oraz ustalenia jej granicy,
d) w sprawach organizacji i zakresu dzia³ania jednostki pomocniczej Gminy okreœlonych odrêbnym
statutem,
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e) w sprawach zmiany lub znoszenia nazwy miejscowoœci lub obiektu fizjograficznego,
f) w innych sprawach okreœlonych odrêbnymi ustawami.
2. Konsultacje mog¹ zostaæ ograniczone do Mieszkañców So³ectwa, je¿eli przedmiot konsultacji dotyczy
tylko spraw tego so³ectwa.
§3
1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy
Rady lub Wójta.
2. Mieszkañcy so³ectwa mog¹ wyst¹piæ do w³aœciwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie
konsultacji w sprawach wa¿nych dla tego so³ectwa.
3. Wniosek Mieszkañców w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z inicjatywy Mieszkañców uwa¿a siê za
przyjêty, je¿eli konsultacje dotycz¹ Gminy i z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10% Mieszkañców Gminy.
4. Wniosek Mieszkañców so³ectwa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Mieszkañców so³ectwa uwa¿a siê za przyjêty je¿eli konsultacje
dotycz¹ tego so³ectwa i z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10% Mieszkañców tego so³ectwa.
§4
1. Decyzjê o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkañcami podejmuje Rada w formie uchwa³y, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Decyzjê o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkañcami so³ectwa, z wyj¹tkiem konsultacji w sprawie
zmiany granic Gminy podejmuje Wójt w formie zarz¹dzenia.

wymagany dla wa¿nego zebrania wiejskiego okreœlonego w Statucie.
4. Po przeprowadzeniu konsultacji, Mieszkañcy so³ectwa wyra¿aj¹ swoje stanowisko w formie g³osowania jawnego.
5. Przedmiot konsultacji zostaje uznany za przyjêty je¿eli Mieszkañcy so³ectwa opowiedzieli siê za jego
przyjêciem zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§7
1. Z Zebrania Wiejskiego pracownik Urzêdu wyznaczony przez Wójta sporz¹dza Protokó³, który powinien
zawieraæ:
a) datê i miejsce Zebrania Wiejskiego,
b) stwierdzenie wa¿noœci Zebrania Wiejskiego (kworum),
c) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
d) wyniki przeprowadzonego g³osowania w sprawie
konsultacji z Mieszkañcami,
e) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.
2. Lista obecnoœci stanowi za³¹cznik do Protoko³u.
III. Przepisy koñcowe
1. Konsultacje dotycz¹ce wszystkich Mieszkañców uwa¿a siê za dokonane, je¿eli zosta³y przeprowadzone
we wszystkich so³ectwach.
2. Przedmiot konsultacji z Mieszkañcami zostaje uznany za przyjêty je¿eli 2/3 so³ectw przyjê³o przedmiot
konsultacji w sposób okreœlony w § 6 pkt 5.
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§5
1. Konsultacje przeprowadzane s¹ na Zebraniach Wiejskich.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje Wójt z zastrze¿eniem ust.
3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczeniem terminu Zebrania Wiejskiego w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest
Rada, Zebranie Wiejskie zwo³uje Wójt z upowa¿nienia Rady w terminie 7 dni od dnia wejœcia w ¿ycie
uchwa³y Rady w sprawie konsultacji.
4. W zarz¹dzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Wójt podaje:
a) przedmiot konsultacji,
b) datê, godzinê oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
II. Zasady przeprowadzania konsultacji w jednostkach pomocniczych Gminy
§6
1. Zebranie Wiejskie prowadzi Przewodnicz¹cy Zebrania.
2. Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego wyznacza
inicjator przeprowadzenia konsultacji.
3. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali
o nim zawiadomieni Mieszkañcy so³ectwa. Jednoczeœnie dla wa¿noœci Zebrania Wiejskiego niezbêdny jest udzia³ w nim liczby Mieszkañców so³ectwa

UCHWA£A Nr XLIX/521/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla parku
nad Zagórsk¹ Strug¹ w rejonie ul. Mickiewicza, D¹browskiego, Wybickiego i Starowiejskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591ze zmianami do ustawy: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r.
Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 84; Dz. U.
z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128), oraz zgodnie z art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1–3, art. 9–11,
art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r.,
poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,. z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25,poz. 253, Nr 113,poz. 984, Nr 130, poz. 1112); w
zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami do ustawy: Dz.
U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z
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2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska Rumi uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi obejmuj¹cy obszar parku nad
Zagórsk¹ Strug¹ w rejonie ul. Mickiewicza, D¹browskiego, Wybickiego i Starowiejskiej.
§2
1. Obszar dzia³ek, okreœlony na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y, przeznacza siê na:
a) funkcje zieleni parkowej ze stref¹ ochronn¹ Zagórskiej Strugi i us³ugi sportu, rekreacji (oznaczenie w za³¹czniku graficznym do uchwa³y symbolami
ZP, US),
b) teren pod obiekty u¿ytecznoœci publicznej wraz z
us³ugami gastronomii (oznaczenie w za³¹czniku
graficznym do uchwa³y symbolem AU, UG),
c) funkcjê obs³ugi komunikacyjnej – ul. Wybickiego
(oznaczenie w za³¹czniku graficznym do uchwa³y
symbolem KS).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
2.1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.1. USTALENIA DLA OBIEKTÓW U¯YTECZNOŒCI
PUBLICZNEJ WRAZ Z US£UGAMI GASTRONOMII (OZNACZENIE GRAFICZNE AU, UG)
a) zabudowa wolnostoj¹ca,
b) zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych,
c) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
d) linia zabudowy min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Mickiewicza (wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y), z mo¿liwoœci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki,
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
f) nie ustala siê dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej wysokoœci zabudowy,
g) nie ustala siê dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej iloœci kondygnacji,
h) dopuszcza siê wszystkie rodzaje dachów i
wszystkie rodzaje ich pokrycia
2.1.2. USTALENIA DLA TERENÓW US£UG REKREACJI I SPORTU, I ZIELENI PARKOWEJ (US,ZP)
a) teren przeznaczony jest pod us³ugi sportu i rekreacji wraz z towarzysz¹c¹ zieleni¹ parkow¹
– zagospodarowanie terenu powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ drzew
i zakrzewieñ wraz z ocen¹ stanu ich zdrowotnoœci, a tak¿e wykonaniem projektu technicznego urz¹dzeñ sportowych, obiektów ma³ej
architektury, us³ugowych budynków wolnostoj¹cych oraz projektu zagospodarowania terenu
b) budynki sytuowane na obszarze planu musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
— zabudowa wolnostoj¹ca,
— zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych,
— zakaz budowy obiektów tymczasowych,
— dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
— nie ustala siê dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej wysokoœci zabudowy,
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— nie ustala siê dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej iloœci kondygnacji,
— dopuszcza siê wszystkie rodzaje dachów i
wszystkie rodzaje ich pokrycia,
— powierzchnia zabudowy obiektów us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni ca³kowitej terenów zielonych objêtych
planem,
c) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury,
d) dopuszcza siê wprowadzenie niekubaturowych
obiektów sportu i rekreacji tj. boiska, place zabaw, korty tenisowe itp.
e) zakazuje siê lokalizacji sezonowych us³ug oraz
kubaturowych obiektów tymczasowych.
2.1.3. USTALENIA DLA OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
(ul. Wybickiego)
a) dopuszczalna minimalna szerokoœæ ul. Wybickiego w liniach rozgraniczaj¹cych – l 0,0 m;
b) dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê,
rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
ulicy, je¿eli taka potrzeba wyniknie z projektów
bran¿owych na etapie projektu budowlanego;
c) dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i modernizacjê infrastruktury komunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
d) dopuszcza siê czasowe parkowanie w zatokach
przykrawê¿nikowych w obrêbie ulicy.
2.2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ulicê Starowiejsk¹, D¹browskiego, Wybickiego i
Mickiewicza,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
— zabezpieczenie odpowiedniej iloœci miejsc
postojowych w iloœci wynikaj¹cej z programu
inwestycji w obrêbie dzia³ek w³asnych,
— czasowe miejsca postojowe w zatokach przykrawê¿nikowych w obrêbie ulic Starowiejskiej,
D¹browskiego, Wybickiego i Mickiewicza.
2.3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) zaopatrzenie w wodê – z wodoci¹gu miejskiego
w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Starowiejskiej,
D¹browskiego, Wybickiego lub Mickiewicza,
b) odprowadzenie œcieków sanitarnych – do sieci
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Starowiejskiej, D¹browskiego, Wybickiego lub Mickiewicza,
c) na terenie oznaczonym symbolem AU – odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
utwardzonych (dróg, placów itp.) za poœrednictwem separatorów ropopochodnych lub piasku
do sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Mickiewicza; z powierzchni
biologicznie czynnych (trawniki, ogród, sad itp.)
oraz z odwodnienia dachów – powierzchniowo
lub do sieci kanalizacji deszczowej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Starowiejskiej, D¹browskiego, Wybickiego lub Mickiewicza,
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowniczej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Starowiejskiej, D¹browskiego, Wybickiego lub Mickiewicza,
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e) elektroenergetyka – z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Starowiejskiej, D¹browskiego, Wybickiego lub Mickiewicza,
f) zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne sposoby
zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw
ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych – po segregacji w
miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miejski w Rumi,
h) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. Starowiejskiej, D¹browskiego, Wybickiego lub Mickiewicza.
USTALENIA KONSERWATORSKIE.
— Strefa wzglêdnej ochrony archeologicznej
(OW). Obszar podlegaj¹cy obserwacji archeologicznej. Wszelkie prace ziemne musz¹ byæ
przeprowadzone pod nadzorem archeologicznym. W wypadku odkrycia obiektów lub warstw
kulturowych o znaczeniu historycznym ustala
siê koniecznoœæ przeprowadzenia badañ archeologicznych w zakresie okreœlonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
USTALENIA INNE
a) wprowadza siê zakaz podzia³ów dzia³ek,
b) dopuszcza siê scalenia dzia³ek,
c) zakazuje siê wszelkich prac ziemnych i budowlanych w strefie 15 m od pomnika przyrody (nr
306) – oznaczono w za³¹czniku graficznym do
uchwa³y,
d) z terenu parku nale¿y wykluczyæ us³ugi ma³ej
gastronomii, ewentualna lokalizacja w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy Starowiejskiej i Wybickiego lub koncentracja us³ug ma³ej gastronomii
na obszarze objêtym symbolem AU – us³ugi u¿ytecznoœci publicznej,
e) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§3

Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku
nad Zagórsk¹ Strug¹ w rejonie ul. Mickiewicza, D¹browskiego, Wybickiego i Starowiejskiej, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§4
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoœci nieruchomoœci w momencie zbywania nieruchomoœci przez
obecnego w³aœciciela.
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w
celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okreœlonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 pkt. l, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

1493
UCHWA£A Nr XLVII/359/06
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5% alkoholu(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y, jak i poza miejscem sprzeda¿y,
okreœlenia zasad usytuowania punktów sprzeda¿y
tych napojów na terenie gminy Gniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i 3,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
póŸniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 i 2,
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi(t. j. Dz. U. z 2002 r.Nr 147 poz. 1231 z póŸniejszymi zmianami)Rada Miejska w Gniewie uchwala siê co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Miasta i Gminy Gniew maksymaln¹ liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych pow. 4,5% alkoholu (z wy³¹czeniem piwa):
1) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y – 50
2) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
– 20
§2
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹
byæ usytuowane w odleg³oœciach mniejszych ni¿
50 m od:
1) szkó³ i placówek oœwiatowo wychowawczych
2) obiektów kultu religijnego
3) cmentarzy
4) obiektów sportowych
5) k¹pielisk
6) targowisk
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ usytuowania punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 50 m od obiektów wymienionych w ust. 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii ich zarz¹dców oraz Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
3. Odleg³oœæ do punktu sprzeda¿y mierzona jest od wejœcia do punktu sprzeda¿y do wejœcia do obiektu wymienionego w ust. 1.W przypadku gdy obiekt ten jest
ogrodzony odleg³oœæ mierzona jest do wejœcia lub
wjazdu na teren posesji na której znajduje siê obiekt.
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§3
1. Napoje alkoholowe przeznaczone do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y nie mog¹ byæ podawane poza
placówk¹ gastronomiczn¹ wskazan¹ w zezwoleniu,
z poni¿szymi wy³¹czeniami:
1) na tarasach lub werandach
2) na wydzielonych miejscach bezpoœrednio przylegaj¹cych do lokali gastronomicznych (tzw. ogródków piwnych)
2. Miejsca, o których mowa ust. 1 pkt1 i2 powinny stanowiæ integraln¹ ca³oœæ z lokalem (z wyj¹tkiem zlokalizowanych wewn¹trz zwartej zabudowy miejskiej),
pod warunkiem dysponowania prawem do zajmowania tych terenów.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i
Gminy Gniew zarz¹dzeniem mo¿e wyraziæ zgodê na
inn¹ lokalizacjê ogródka piwnego.
§4
Zezwala siê na jednorazow¹ sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych do, 4,5% alkoholu oraz piwa na
festynach, jarmarkach itp. imprezach organizowanych
na terenie gminy.
§5
Zezwolenia wydane przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y na sprzeda¿ napojów alkoholowych w
punktach, których usytuowanie nie spe³nia warunków
okreœlonych w niniejszej uchwale, pozostaj¹ w mocy do
czasu utraty ich wa¿noœci.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew
§7
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie:
1. Nr XXIX/229/93 z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie:
okreœlenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y–
na terenie miasta i Gminy Gniew.
2. Nr XLV/250/2001 z dnia 28 wrzeœnia 2001 r. w sprawie: ustalenia na terenie miasta i gminy Gniew liczby
punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
3. Nr XLV/249/2001 z dnia 28 wrzeœnia 2001 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych
oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
4. Nr L III/308/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLV/249/2001 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 28 wrzeœnia 2001 r. w sprawie okreœlenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych
oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§8
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz sposób zwyczajowo przyjêty.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1494
UCHWA£A Nr XLVII/360/06
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie okreœlenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm.) oraz art. 5 ust. 1, pkt. 3b,
art. 6 ust. 2, 4, 6,7 i 11 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996
r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (t. j. Dz.U.
z 2005 r. nr 236, poz. 2008), Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:
§1
Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi: pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrêbnymi.
§2
Górne stawki za pozbywanie siê odpadów komunalnych i transport nieczystoœci ciek³ych wynosz¹:
1 – za 1 m3 odpadów komunalnych zmieszanych
35,02 z³. brutto
2 – za 1 m 3 nieczystoœci ciek³ych z transportem do
5 km
14,57 z³. brutto
3 – za 1 m3 nieczystoœci ciek³ych z transportem powy¿ej 5 km
17,21 z³. brutto.
§3
Gminna jednostka organizacyjna lub przedsiêbiorca
prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie us³ug, okreœlonych
w § 1, okreœli w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i
Gminy Gniew obowi¹zuj¹ce stawki op³at za us³ugi w nim
wymienione.
Obowi¹zuj¹ce stawki op³at nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿
okreœlone w § 2.
§4
W³aœciciele nieruchomoœci, którzy nie zawr¹ umów z
gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie us³ug okreœlonych w § 1, zostan¹ zobowi¹zani do uiszczania op³at
na podstawie decyzji wydanej z urzêdu.
W takim przypadku obowi¹zywaæ bêd¹ wy³¹cznie stawki okreœlone w § 2.
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§5
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, zlecaj¹c wykonanie
us³ug w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku w
gminie na podstawie decyzji wydanej z urzêdu, okreœli obowi¹zek wp³aty czêœci op³at na Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1495
UCHWA£A Nr LI/1763/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; 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; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z
1996 r. Nr 10, poz. 55; z 1997 r. Nr 88, poz. 554; Nr 121,
poz. 770; z 1999 r. Nr 96, poz. 1107; z 2003 r. Nr 229,
poz. 2274), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê ca³kowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na obszarze przystanków autobusowych
i tramwajowych komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych Miasta Gdañska, które stanowi¹
strefê woln¹ od dymu tytoniowego.
2. Przez obszar przystanku autobusowego lub tramwajowego komunikacji miejskiej, na którym obowi¹zuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych nale¿y
rozumieæ wydzielon¹ wysepkê autobusow¹ lub tramwajow¹, a w przypadku braku takiego wydzielenia –
obszar o d³ugoœci 15 metrów od s³upka przystankowego w obu kierunkach oraz o szerokoœci 10 metrów licz¹c od strefy przykrawê¿nikowej, nie dalej
jednak ni¿ do granicy pasa drogowego; w przypadku przystanków oznakowanych wieloma znakami
przystankowymi – obszar o d³ugoœci 15 metrów przed
pierwszym znakiem przystankowym i 15 metrów za
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ostatnim znakiem przystankowym, w³¹cznie z przestrzeni¹ pomiêdzy skrajnymi znakami oraz o szerokoœci 10 metrów licz¹c od strefy przykrawê¿nikowej,
nie dalej jednak ni¿ do granicy pasa drogowego.
§2
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zarz¹dzaj¹cy przystankami, o których mowa w § 1, dokonaj¹ widocznego oznaczenia obszaru przystanków na
którym obowi¹zuje zakaz palenia oraz umieszcz¹ informacjê o zakazie palenia tytoniu w ich obrêbie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1496
Sprawozdanie
Starosty Tczewskiego
z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
za 2005 rok
Zadania zwi¹zane z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego zaliczane s¹ do podstawowych zadañ
jednostek samorz¹du terytorialnego.
Rok 2005 by³ kolejnym, w którym Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego realizowa³a ustawowe zadania przyjête w „Planie zamierzeñ na 2005”.
Cz³onkowie Komisji spotkali siê na szeœciu posiedzeniach, których tematyk¹ by³o:
1. Wyjazdowe spotkania cz³onków komisji bezpieczeñstwa z przedstawicielami samorz¹dów gminnych.
2. Zapoznanie cz³onków komisji ze sprawozdaniami z
dzia³alnoœci powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
oraz Prokuratury Rejonowej w Tczewie oraz powo³anie nowej komisji bezpieczeñstwa na nastêpn¹ kadencjê.
3. Dzia³anie organizacji po¿ytku publicznego na rzecz
szeroko rozumianego bezpieczeñstwa w okresie letniego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
4. Wspó³praca organizacji, instytucji spo³ecznych oraz
samopomocowych na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych tj. przemocy, alkoholizmu, narkomanii itp.
5. Opinia projektu bud¿etu na rok 2006, oraz omówiono problem zimowego zagro¿enia dla bezdomnych:
„Nie pozwólmy cz³owiekowi zamarzn¹æ”.
6. Akcja informacyjna o zagro¿eniach, z którymi mo¿na
siê spotkaæ w ¿yciu codziennym – wydanie materia³ów
informacyjnych (edukacyjnych) dla mieszkañców powiatu tczewskiego
Uchwa³¹ Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVIII/265/05
z dnia 25 paŸdziernika 2005 r. przyjêto powiatowy program zapobiegania przestêpczoœci oraz porz¹dku publicz-
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nego i bezpieczeñstwa obywateli – „ Bezpieczny Powiat
Tczewski”.
Obiektem szczególnej troski Komisji by³y te zjawiska,
które mia³y zasadniczy wp³yw na bezpieczeñstwo mieszkañców oraz tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania tych instytucji i organizacji, które realizuj¹ zadania
na rzecz bezpieczeñstwa szczególnie w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym. Komisja wnioskowa³a o uœwiadamianie m³odzie¿y kategorii przestêpstw, co do
których nie maj¹ œwiadomoœci o tzw. cienkiej granicy miêdzy wykroczeniem, a przestêpstwem. Zaproponowano
kontakt z wiêŸniami lub pracownikami wiêziennictwa w
aspektach wychowawczych.
Do udzia³u w posiedzeniach Komisji zapraszane by³y osoby z powiatowych s³u¿b, inspekcji, stra¿y, jednostek
wykonuj¹cych zadania z zakresu porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli oraz w³adze samorz¹dowe gmin wspó³twórców programu „ Bezpieczny Powiat Tczewski”.
Cz³onkowie Komisji na posiedzeniach byli informowani o prowadzonych dzia³aniach przez poszczególne instytucje, s³u¿by, organizacje pozarz¹dowe. Wnioskowali
i wskazywali najpilniejsze potrzeby i obszary wymagaj¹ce czynnego dzia³ania.
Do wgl¹du Komisji przedstawiono ulotkê – „Bezpieczne wakacje”. Wysuniêto wniosek o jej uaktualnienie,
b¹dŸ zmianê jej formy.
Policja w swej dzia³alnoœci prewencyjnej stara³a siê
byæ tam, gdzie to potrzebne i mo¿liwe. Wiêcej dzia³añ
prowadzi³a w stosunku do dzieci i m³odzie¿y, a mniej wobec doros³ych. Wyra¿ono proœbê o zabezpieczenie przez
Policjê ró¿nego rodzaju imprez, których zabezpieczenie oceniono pozytywnie.
Wnioskowano wydanie materia³ów promuj¹cych bezpieczeñstwo, zaznaczono, ¿e informacja musi byæ tematycznie adekwatna do poszczególnych okresów roku.
Podkreœlono, ¿e w celach informacyjnych nale¿y wykorzystywaæ radio np. G£OS. Wnioskowano uwzglêdnienie w
bud¿ecie powiatu na rok 2006 kwotê na badania pomiaru
wskaŸników oceny spo³ecznej w poszczególnych obszarach zagro¿eñ, stanowi¹cych elementy szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Badania przeprowadziæ powinna
Pracownia Realizacji Badañ Uniwersytetu Gdañskiego.
Wnioski do pracy na kolejny rok:
1. Prowadziæ politykê informacyjn¹ w mediach na rzecz
kszta³towania bezpieczeñstwa w œrodkach masowego przekazu.
2. Oceniaæ dzia³ania kierunkowo–programowe oraz
wskaŸniki efektywnoœci realizowanych programów
w gminach powiatu tczewskiego w roku 2006 z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego.
3. Analizowaæ wnioski z oceny stanu bezpieczeñstwa z
zakresu dzia³alnoœci Policji, PSP, Prokuratury, Stra¿y Miejskiej.
4. Analizowaæ formy i mo¿liwoœci spêdzania czasu wolnego przez m³odzie¿ w okresie wakacji (blok prewencyjno–wychowawczy).
5. Czystoœæ i porz¹dek w miejscach publicznych na terenie miast i gmin powiatu jako priorytet wychowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y (blok porz¹dkowy i
ochrony œrodowiska).
Jednym z podstawowych celów jest uœwiadomienie
spo³eczeñstwu, ¿e poprawy stanu bezpieczeñstwa nie

osi¹gnie siê bez zaanga¿owania spo³ecznego. Natomiast realizuj¹c za³o¿enia programów nale¿y uwzglêdniæ opinie spo³eczn¹ mieszkañców. Spo³eczeñstwo
cechuje obecnie niewielkie zaanga¿owanie w sprawy
bezpieczeñstwa. Niechêæ do wspó³pracy t³umaczy siê
znieczulic¹ spo³eczn¹, obaw¹ przed zemst¹ lub brakiem
solidarnoœci miêdzyludzkiej.
W trakcie ubieg³orocznej pracy Komisja mia³a zapewnion¹ w³aœciw¹ obs³ugê kancelaryjno–biurow¹. Zawiadomienia o posiedzeniach oraz materia³y do dyskusji
przygotowywane by³y z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wnioski z posiedzeñ Komisji kierowane by³y do wskazanych adresatów.
Starosta
M. Modrzejewski

1497
Sprawozdanie
Starosty Kartuskiego
z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
w roku 2005 r.
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Rado!
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w sk³adzie
— przedstawiciele Rady Powiatu Kartuskiego Hubert
Lewna i Grzegorz Rek,
— przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji w
Kartuzach Andrzej Czaja i Rafa³ Hewelt,
— przedstawiciel Prokuratury Okrêgowej, Prokurator
Rejonowy Wies³aw Malinowski,
— powo³ani przez Starostê Kartuskiego – Józefa Byczkowska, Edmund Kwidziñski i Henryk Klawikowski,
z udzia³em radnego powiatu kartuskiego dra Jerzego
Ropla oraz Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Franciszka Pospieszyñskiego, na swoim posiedzeniu:
1) rozpatrywa³a wnioski komisji Rady Powiatu oraz interpelacje,
2) zapozna³a siê ze spraw¹ bezpieczeñstwa na drogach oraz narkomani¹ wœród m³odzie¿y.
W czasie dyskusji nad pierwszym tematem zauwa¿ono znaczny spadek iloœci wypadków drogowych. W dyskusji zwrócono równie¿ uwagê na powi¹zanie
bezpieczeñstwa na drogach z wycink¹ drzew przy drogach. Odnotowano równie¿ fakt zwiêkszenia iloœci zdarzeñ drogowych na trasie Sierakowice–Gowidlino, a
zmniejszenie na trasie Koœcierzyna–¯ukowo. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest utrzymuj¹cy siê stan nietrzeŸwoœci kierowców.
Poruszono równie¿ kwestiê zanieczyszczania dróg przez
prze³adowane samochody o du¿ym tona¿u szczególnie
na rondach w miejscowoœci ¯ukowo i Chwaszczyno.
W dalszym ci¹gu powinno siê utrzymaæ systematyczne wykaszanie traw przy drogach. Przedstawiaj¹c temat zagro¿enia bezpieczeñstwa drogowego przez blisko
stoj¹ce drzewa przy drogach podkreœlono równie¿ ich
znaczenie w zakresie ochrony dróg asfaltowych przed
nadmiernym ich nas³onecznieniem.
Problemem równie¿ staje siê kradzie¿ kratek i pokryw
kanalizacyjno–œciekowych.
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Kolejnym problemem do za³atwienia jest wymiana rur
azbestowych w sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
wyposa¿enie hydroforni i oczyszczalni œcieków w agregaty pr¹dotwórcze.
Omawiano kwestie poruszania siê karetek pogotowia
na Osiedlu Wybickiego. Generalnie drogi dojazdowe s¹
zastawiane samochodami mieszkañców.
Rozwa¿ano wniosek wprowadzenia sygnalizacji œwietlnej na ul. 3 Maja przy szkole nr 1 i przy wyjeŸdzie z ul.
Ceynowy na ul. 3 Maja. Wyjazd karetek pogotowia od
strony Szpitala jest coraz trudniejszy z dwóch przyczyn:
zwiêkszonego ruchu oraz zatarasowania ulicy przez parkuj¹ce samochody.
W zakresie realizacji drugiego punktu posiedzenia
Starosta poinformowa³a zebranych o odbytym spotkaniu z dyrektorami szkó³.
Komisja po omówieniu przedstawionych tematów i ich
przedyskutowaniu wypracowa³a nastêpuj¹ce wnioski:
1) Zarz¹d Dróg Powiatowych wspólnie z Policj¹ przygotuj¹ informacjê w zakresie wycinki drzew przy drogach publicznych,
2) zaproponowaæ gminom powiatu kartuskiego do ewentualnego wypracowania w planach zagospodarowania przestrzennego ci¹gów pieszych przy drogach
publicznych,
3) kwestiê parkowania samochodów na Os.Wybickiego
uniemo¿liwiaj¹cy dojazd karetek pogotowia ratunkowego przedstawiæ Dyrektorowi Spó³dzielni Mieszkaniowej i Policji.
4) w sprawie sygnalizacji œwietlnej na ul. 3 Maja sprawê skierowaæ do w³aœciciela drogi z udzia³em komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych i
gminnych,

Realizacja wniosków:
1) Komenda Powiatowa Policji informuje, ¿e z danych
statystycznych wynika, i¿ na terenie powiatu kartuskiego nie ma konkretnych miejsc ani odcinków dróg
powiatowych, na których dosz³o do wiêkszej iloœci
zdarzeñ drogowych, w których przyczyn¹ by³o najechanie na drzewo.
2) wniosek w sprawie sygnalizacji œwietlnej jest w trakcie realizacji. Komisja ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych wypracowa³a swoje
stanowisko w tej kwestii, które przedstawia siê nastêpuj¹co: proponuje siê sygnalizacjê œwietln¹ na skrzy¿owaniu ul. 3 Maja i ul. Ceynowy sterowan¹ przez
dyspozytora Pogotowia Ratunkowego. Regulacja ruchu nastêpowa³aby poprzez w³¹czenie czerwonego
œwiat³a dla obu kierunków ruchu na ul. 3 Maja ³¹cznie z przejœciami dla pieszych, zaœ dla wyjazdu z ul.
Ceynowy w³¹czenie œwiat³a zielonego Niezale¿nie
od powy¿szego nale¿y w trybie pilnym wykonaæ korektê promieni skrêtu oraz przesun¹æ przejœcie dla
pieszych w g³¹b ul. Ceynowy w celu umo¿liwienia
sprawniejszego opuszczenia skrzy¿owania przez
pojazdy oraz w³aœciwego ustêpowania pierwszeñstwa dla pieszych.
Pozosta³e wnioski s¹ w trakcie realizacji i o ostatecznym
za³atwieniu zostan¹ Pañstwo powiadomieni.
Dziêkujê za wys³uchanie.
Starosta Kartuski
J. Kwiecieñ
Kartuzy, 12 stycznia 2006 r.
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