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1534
UCHWA£A Nr XXII/212/2005
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Kwidziñski

w sprawie uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) w zwi¹zku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487), Po uzgodnieniu ze Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddzia³ w Chmielnie,
Rada Gminy Chmielno uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê "Regulamin okreœlaj¹cy kryteria oraz tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród" w brzmieniu jak w za³¹czniku stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/212/2005
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2005 r.
Regulamin
okreœlaj¹cy kryteria oraz tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
§1
Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze w wysokoœci do 1,5% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli, jednak w wysokoœci nie mniejszej ni¿
1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród udzielanych przez dyrektorów szkó³ oraz nagród udzielanych
przez wójta, z czego:
a) 50% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora dla nauczycieli,
b) 50% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
wójta dla dyrektorów szkó³ oraz na nagrody wójta dla
nauczycieli na wniosek dyrektora szko³y
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§2
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy i przyznawane s¹ w szczególnoœci za
wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuñczo–wychowawczej oraz w zakresie
realizacji innych zadañ statutowych szko³y z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach,
wójt mo¿e przyznaæ nagrodê dyrektorowi, a dyrektor za
zgod¹ wójta mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w
innym czasie.
§3
1. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§4
1. Wysokoœæ nagród, o których mowa w § 1 lit a, okreœlaj¹ dyrektorzy
2. Wysokoœæ nagród, o których mowa w § 1 lit b, okreœla wójt
§5
Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrody dla nauczycieli, a tak¿e wnioskowaæ o nagrody wójta w szczególnoœci za:
a) osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej,
b) opracowanie i wdra¿anie indywidualnych programów
i form nauczania,
c) wyniki uczniów bior¹cych udzia³ w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
d) udzia³ w ro¿nych formach doskonalenia i samokszta³cenia, efektem których jest podniesienie jakoœci pracy szko³y
e) osi¹gniêcia w pracy pozalekcyjnej oraz opiekê nad organizacjami uczniowskimi,
f) inne osi¹gniêcia w pracy wychowawczej i dydaktycznej, które wp³ywaj¹ na dobre imiê szko³y.

1535
UCHWA£A Nr LI/546/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
Burmistrza Miasta Rumi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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,
z 2004 r.: Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska Rumi
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów okreœla Regulamin przyznawania stypendiów
Burmistrza Miasta Rumi, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/400/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

§6
Nagroda wójta przyznawana jest za:
a) szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej,
b) wdra¿anie innowacji pedagogicznych,
c) dba³oœæ o mienie szko³y, polepszanie bazy dydaktycznej,
d) zaanga¿owanie w remonty i inwestycje,
e) zdobywanie dodatkowych œrodków finansowych dla
szkó³,
f) prawid³owe realizowanie planu finansowego szko³y,
g) dobr¹ wspó³pracê z rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami
oraz œrodowiskami lokalnymi,
h) inne osi¹gniêcia promuj¹ce szko³ê.
§7
Zmiany regulaminu dokonywane mog¹ byæ na zasadach i w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§8
Powy¿szy regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem
1.01.2006 roku.
§9
Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP w Chmielnie.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr LI/546/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 czerwca 2006 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
BURMISTRZA MIASTA RUMI
§1
Postanowienia ogólne
1. Stypendium przyznaje siê za:
a) wybitne wyniki w nauce (uczniom gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ oraz
ich absolwentom, jeœli przed³o¿¹ zaœwiadczenie
o tym, ¿e z nowym rokiem akademickim stan¹ siê
studentami pierwszego roku studiów),
b) wybitne osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne
(uczniom gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz studentom) na szczeblu miêdzynarodowym,
ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makroregionalnym.
2. Stypendium przyznaje siê uczniom i studentom, o
których mowa w ust. 1, którzy s¹ mieszkañcami Ru-
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mi, za osi¹gniêcia uzyskane w roku, w którym sk³adany jest wniosek.
3. Stypendium przyznaje siê jednorazowo i nie ma ono
charakteru socjalnego.
4. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na
stypendia ustala Rada Miejska Rumi.
5. Wysokoœæ jednorazowego stypendium nie mo¿e przekroczyæ kwoty 1.000,– z³.
6. Dokumentacjê stypendium stanowi¹:
a) kompletne wnioski o stypendium,
b) protoko³y posiedzeñ komisji stypendialnej.
7. Wzór wniosku o stypendium stanowi za³¹cznik do
regulaminu.
§2
Kryteria przyznawania stypendium
1. Prawo do ubiegania siê o stypendium za wybitne
osi¹gniêcia w nauce przys³uguje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a), którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) s¹ laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad
przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich
konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporz¹dzeniem MENiS z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125),
b) uzyskuj¹ znacz¹ce osi¹gniêcia pozaszkolne (np.
posiadaj¹ swoje publikacje, wystawy; wspó³pracuj¹ z instytucjami naukowymi, wyró¿niaj¹ siê wieloletni¹ dzia³alnoœci¹ spo³ecznie u¿yteczn¹),
c) posiadaj¹ co najmniej dobr¹ ocenê zachowania.
2. Prawo do ubiegania siê o stypendium za wybitne
osi¹gniêcia sportowe przys³uguje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b), którzy:
1) w konkurencjach indywidualnych:
a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie
zwi¹zki sportowe (miejsce I, II lub III) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach
albo
b) zostali powo³ani do ogólnopolskiej kadry m³odzie¿owej w mistrzowskich zawodach miêdzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu lub
c) posiadaj¹ klasê mistrzowsk¹ miêdzynarodow¹,
klasê mistrzowsk¹ lub klasê pierwsz¹ w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami okreœlonymi w regulaminach odpowiednich
zwi¹zków sportowych.
2) w konkurencjach zespo³owych:
a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie
zwi¹zki sportowe (miejsce I, II lub III) albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach
lub
b) posiadaj¹ klasê mistrzowsk¹ miêdzynarodow¹,
klasê mistrzowsk¹ lub klasê pierwsz¹ w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami okreœlonymi w regulaminach odpowiednich
zwi¹zków sportowych.
3. Prawo do ubiegania siê o stypendium za wybitne
osi¹gniêcia artystyczne przys³uguje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit b), którzy

spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) uzyskali czo³owe miejsca (od I do III) w konkursach,
przegl¹dach i festiwalach o zasiêgu co najmniej
ogólnopolskim oraz zwyciêstwo w konkursach, przegl¹dach i festiwalach szczebla wojewódzkiego,
b) s¹ autorami wydarzeñ artystycznych,
c) dorobek okreœlony w pkt a i b poparty powinien
byæ recenzj¹ znanej osobistoœci ze œrodowiska artystycznego lub publikacj¹ w piœmie bran¿owym.
§3
Tryb przyznawania stypendium
1. Z wnioskami o stypendium mog¹ wystêpowaæ:
a) dyrektorzy szkó³ – dla uczniów gimnazjów,
b) uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych
siê matur¹, oraz ich absolwenci, którzy przed³o¿¹ zaœwiadczenie o tym, ¿e z nowym rokiem akademickim stan¹ siê studentami pierwszego roku,
c) studenci, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu,
d) dyrektorzy Domów Kultury, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów/studentów do nich
nale¿¹cych.
2. Do wniosku o stypendium nale¿y do³¹czyæ potwierdzone kopie dokumentów wskazuj¹cych na szczególne wyniki w nauce, osi¹gniêcia sportowe,
artystyczne.
3. Wnioski o stypendium nale¿y sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Miasta Rumi:
a) za osi¹gniêcia w nauce – do 31–ego sierpnia ka¿dego roku,
b) za osi¹gniêcia sportowe i artystyczne – do 15–ego
listopada ka¿dego roku.
4. Wnioski o stypendium opiniuje komisja stypendialna, w sk³ad której wchodz¹:
a) zastêpca burmistrza do spraw spo³ecznych – przewodnicz¹cy,
b) przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Wychowania
Rady Miejskiej Rumi,
c) przewodnicz¹cy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi,
d) dyrektorzy domów kultury,
e) kierownik biblioteki,
f) dyrektor Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji,
g) naczelnik lub przedstawiciel Wydzia³u Edukacji,
Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Rumi.
5. Wnioski niekompletne lub z³o¿one po terminie nie
bêd¹ rozpatrywane.
6. Ka¿dy z cz³onków komisji przy ocenie wniosków stypendialnych pos³uguje siê ocen¹ punktow¹, przyznaj¹c ka¿demu z wniosków ocenê indywidualn¹ w
skali od 1–10. O koñcowej ocenie poszczególnych
wniosków decyduje ocena œrednia obliczona jako
œrednia arytmetyczna z ocen wszystkich cz³onków
komisji. Oceny cz³onków komisji s¹ jawne i po zakoñczeniu pracy komisji s¹ podane do publicznej
wiadomoœci wraz z list¹ przyznanych stypendiów.
7. Prace Komisji s¹ prowadzone, jeœli w posiedzeniu
bierze udzia³ co najmniej 2/3 jej cz³onków.
8. Posiedzenia komisji zwo³uje przewodnicz¹cy Komisji w terminach:
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a) do 15 – ego wrzeœnia ka¿dego roku – w przypadku wniosków dot. osi¹gniêæ w nauce,
b) do 30 – ego listopada – w przypadku wniosków
dot. osi¹gniêæ sportowych lub artystycznych.
9. Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta.
10. Od decyzji Burmistrza Miasta odwo³anie nie przys³uguje.

§4
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz
Miasta mo¿e przyznaæ z w³asnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie rzeczowej lub finansowej po
zaopiniowaniu przez komisjê stypendialn¹.
§5
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje
podejmuje Burmistrz Miasta.
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1536
UCHWA£A Nr XXXIII/181/05
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia w szko³ach na terenie Gminy Miko³ajki Pomorskie.
Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1122 ze zm.), w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Tabelê zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a tak¿e zasady ustalania wysokoœci wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela, w tym nauczyciela któremu powierzono stanowisko dyrektora, okreœla rozporz¹dzenie przywo³ane
w podstawie prawnej.
§2
Wysokoœæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom:
1) dodatku za uci¹¿liwoœæ pracy,
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracê w porze nocnej,
3) nagród jubileuszowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
5) zasi³ku na zagospodarowanie,
6) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,
7) odpraw z tytu³u przejœcia na emeryturê lub rentê
okreœlaj¹ odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
oraz przepisy rozporz¹dzenia przywo³anego w podstawie prawnej.
§3
Wysokoœæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych

reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o
zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239).
§4
Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIII/181/05
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
REGULAMIN
Okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia w szko³ach
na terenie Gminy Miko³ajki Pomorskie.
§1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) szkole – nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub placówkê, dla której organem prowadz¹cym
jest Gmina Miko³ajki Pomorskie,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia
roku nastêpnego,
4) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
5) uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
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6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze zajêæ – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia.
7) rozporz¹dzeniu – nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181)
I. DODATEK MOTYWACYJNY
§2
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno–wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych,
c) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci
szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie
innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
statutowych szko³y.
§3
1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom
spe³nienia warunków, o których mowa w § 2, ustala
dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y – Wójt Gminy,
w ramach posiadanych œrodków finansowych.
§4
1. Œrodki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szko³y stanowi¹ 3% kwoty planowanej na jej wynagrodzenia zasadnicze.
2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, urlopu dla
poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
3. W okresie niezdolnoœci do pracy w skutek choroby lub
wypadku przy pracy dodatek motywacyjny ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu nieobecnoœci w pracy.
§5
1. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych po raz pierwszy
pracê w szkole lub placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ po up³ywie okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych wyników pracy.
2. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel
zosta³ przeniesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
4. Przyznanie dodatku motywacyjnego nastêpuje po zasiêgniêciu opinii zak³adowych organizacji zwi¹zkowych.
5. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel
lub dyrektor szko³y powiadamiany jest na piœmie.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
II. DODATEK FUNKCYJNY
§6
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci okreœlonej w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do regulaminu.
2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y ustala Wójt Gminy w granicach stawek okreœlonych w tabeli uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych
z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe i spo³eczne, w jakich
szko³a funkcjonuje.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla nauczyciela zajmuj¹cego inne stanowisko kierownicze w szkole,
ustala dyrektor szko³y.
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4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy,
b) funkcjê opiekuna sta¿u.
Wysokoœæ dodatków okreœlona jest w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do regulaminu.
5. Dodatek funkcyjny w wysokoœci ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego
po trzech miesi¹cach nieobecnoœci dyrektora szko³y
z przyczyn innych ni¿ urlop wypoczynkowy.
6. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u, przys³uguje
dodatek funkcyjny z ka¿dego tytu³u.
7. Nauczycielom przedszkoli przys³uguje dodatek funkcyjny tylko za jeden oddzia³ /grupê/ niezale¿nie od
liczby oddzia³ów /grup/, w których prowadz¹ zajêcia.
8. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionym w niepe³nym wymiarze zajêæ,
przys³uguje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w
wysokoœci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§7
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem okresu powierzenia, a w razie
odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej 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 przyczyn
obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem,
wychowawstwem lub funkcj¹, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
4. W okresie niezdolnoœci do pracy w skutek choroby
lub wypadku przy pracy dodatek funkcyjny ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu nieobecnoœci w pracy.
5. W razie zaprzestania wykonywania zajêæ dodatkowych /wychowawstwo klasy, funkcja opiekuna sta¿u/ w ci¹gu miesi¹ca lub ich podjêcia w takim czasie,
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z tego tytu³u
proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokoœæ wynagrodzenia ustala siê
dziel¹c stawkê miesiêcznego wynagrodzenia przez
30 i mno¿¹c przez liczbê dni kalendarzowych, przypadaj¹cych w okresie przepracowanym.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§8
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w dniu wejœcia w ¿ycie regulaminu, przys³uguje

dodatek funkcyjny w wysokoœci ustalonej zgodnie z zasadami regulaminu.
III. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§9
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego prowadz¹cym indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoœci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
2. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
IV. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW
§ 10
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doraŸnego
zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, uzyskuje siê
mno¿¹c tygodniowy lub realizowany wymiar zajêæ
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.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
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.
5. 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 tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
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dzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. W razie zastêpowania nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze
godzin – za faktycznie zrealizowane godziny –zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
V. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§ 11
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœæ 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.
§ 12
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca 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 stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem
art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy z powodu

niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
VI. DODATEK WIEJSKI
§ 13
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
na terenie Gminy Miko³ajki Pomorskie, przys³uguje
odrêbny dodatek w wysokoœci 10% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek wiejski przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art.
20 ust. 6 Karty Nauczyciela. 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.
3. Dodatek wiejski wyp³acany jest z do³u.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 14
Wyp³ata wynagrodzenia nastêpuje przelewem na indywidualne konto bankowe pracownika do wskazanego
przez niego banku.
Treœæ regulaminu uzgodniono, dnia 08.12.2005 r., z
Zarz¹dem Oddzia³u ZNP w Miko³ajkach Pomorskich.
Za³¹cznik nr 1
do regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia w szko³ach na terenie Gminy
Miko³ajki Pomorskie.
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1537
UCHWA£A Nr XXXVII/222/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Damnicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; zmiany w 2002 r.
Dz.U. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U.
Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Dz.U.Nr 172, poz. 1441 i Dz.U.Nr 175,poz. 1457) Rada
Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Do Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Damnicy stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XXVI /152/04 Rady Gminy Damnica z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu
GOPS wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
— w rozdziale I § 1 pkt.2 dodaje siê:
*podpunkt 14 o treœci „ustawy z dnia 22.04.2005 r.
o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej”,
*podpunkt 15 o treœci „ ustawy z dnia 29.07.2005 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii”;
— w rozdziale II § 4 dodaje siê:
*pkt.6 o treœci „ Oœrodek realizuje Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii”;
*pkt.7 o treœci „ Prowadzi ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z wyp³at¹ zaliczki alimentacyjnej i postêpowaniem wobec d³u¿ników alimentacyjnych”.

ny: 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 116 poz. 1203, Nr 162 poz. 1568, z
2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175, poz. 1475) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U.Nr 236,
poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Damnica okreœlone s¹ w Regulaminie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Damnica,który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Bie¿¹ce prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowieñ powy¿szego Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Damnica powierza siê
Wójtowi Gminy Damnica.
§3
Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹ca Uchwa³a nr 133/97 Rady Gminy Damnica z dnia 27 marca 1997 roku w sprawie zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Damnica.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Damnicy.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXVII/221/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 23 lutego 2006 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1538
UCHWA£A Nr XXXVII/221/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Damnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmia-

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY DAMNICA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Okreœla siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Damnica, 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;
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4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
7) wymagania 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 tekst jednolity z 2005 roku Dz. U.
Nr 236, poz. 2008;
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 nieruchomoœciami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki w
zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku, przy czym:
— na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y do wykonawcy robót budowlanych;
— na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem poziomym, torowisk pojazdów szynowych oraz przystanków komunikacyjnych
obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce
komunikacji publicznej;
— na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie
siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do
tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
do drogi publicznej, uprz¹tniêcie i pozbycie siê
b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku,
nale¿¹ do zarz¹du drogi;
— na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania
czystoœci i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie
siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników, je¿eli gmina pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych
na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie siê
odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
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przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach/w³aœcicielach lokalu – nale¿y przez to rozumieæ najemców lub w³aœcicieli lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoœci
uzyskania indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem
uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) 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;
6) indywidualnych kontach – nale¿y przez to rozumieæ
prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów
z w³aœcicielami nieruchomoœci lub najemcami/w³aœcicielami lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych
podmiotowi uprawnionemu przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, odpadów;
indywidualne konta nie s¹ prowadzone dla w³aœcicieli nieruchomoœci prowadz¹cych na nich dzia³alnoœæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoœci
w³aœciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy i do odrêbnych
urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
7) górnych stawkach op³at – nale¿y przez to rozumieæ
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 2. Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku w sprawie utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminach tekst jednolity z 2005 roku Dz. U.
Nr 236 poz. 2008. ustawy górne stawki op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali za us³ugi, podmiotów
uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz nieczystoœci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628z póŸniejszymi zmianami, Uchwa³a Rady Ministrów Nr 219 w sprawie
Krajowego Planu gospodarki Odpadami M. P. z
2003 roku Nr 11 poz. 159.
9) stawkach op³at – nale¿y rozumieæ przez to wysokoœæ
op³at uiszczanych przez w³aœciciela nieruchomoœci
lub najemcê/w³aœciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i
miesi¹ca, których wysokoœæ skalkulowana jest z
uwzglêdnieniem: iloœci wytwarzanych przez jedn¹
osobê odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sk³adowania, spalania i innych form unieszkodliwiania
odpadów, nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ i obiektów, kosztów ich eksploatacji,
zamkniêcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowañ wynik³ych faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpie-
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czenia roszczeñ; podmiot uprawniony zobowi¹zany
jest do pomniejszania stawek op³at o wp³ywy uzyskiwane z op³at produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, wp³ywy
uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y niektórych surowców wtórnych oraz wp³ywy uzyskane od
samorz¹du z tytu³u dop³at do selektywnej zbiórki i odbioru; iloœæ odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez jedn¹ osobê, oszacowana jest osobno dla
obszarów wsi i miast, przy czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o w oparciu o dane zawarte w
KPGO;
stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ; ustalenie faktu
zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencjê
ludnoœci, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oœwiadczenia w³aœcicieli weryfikowane wywiadem œrodowiskowym;
nieruchomoœci o charakterze letniskowym, s³u¿¹ce
pobytowi czasowemu, s¹ traktowane jako zamieszka³e sezonowo, a ich w³aœciciele maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê za ca³y czas trwania sezonu jaki w danym
regionie obowi¹zuje, odniesion¹ do iloœci osób, dla
której pobytu nieruchomoœæ jest przystosowana;
w stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru i
kompostowania odpadów zielonych pochodz¹cych
z nieruchomoœci posiadaj¹cych ogród nie wiêkszy
ni¿ najni¿sza przeciêtna wielkoœæ ogrodu w którejœ z
miejscowoœci gminy; w³aœciciele ogrodów wiêkszych
s¹ obowi¹zani uiœciæ op³atê proporcjonalnie wy¿sz¹;
w stawce op³aty wkalkulowane s¹ równie¿ koszty odbioru odpadów budowlanych z remontów, na które
nie jest wymagane pozwolenie na budowê; odbiór
odpadów budowlanych z pozosta³ych remontów podlega odrêbnej op³acie;
10) stawkach op³at za m 3 – nale¿y przez to rozumieæ
stawki op³at odniesione do jednostki objêtoœci odpadów; w oparciu o nie oraz o objêtoœæ koniecznych
do ich zebrania urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów
na odpady, naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomoœci nie bêd¹cych
mieszkalnymi, których w³aœcicielami s¹ podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, instytucje, niebêd¹ce mieszkañcami;
11) zni¿kach w op³atach – nale¿y przez to rozumieæ,
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do górnych stawek op³at, udzielane w roku nastêpnym, w³aœcicielom nieruchomoœci oraz
najemcom/w³aœcicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny;
12) 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;
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13) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym,
¿e jego sk³adniki, ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
14) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z
papieru i tektury, tekstylia, oraz czêœæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
15) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;
16) 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, wymienione w
KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
17) odpadach budowlanych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych
siê na odpady komunalne;
18) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to
frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni 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, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi
œrodkami farmaceutycznymi s¹ gmi
19) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
20) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania
21) 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;
22) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego (LPOS) – nale¿y przez to rozumieæ, zlokalizowane w miastach, na osiedlach o zabudowie
wielorodzinnej, specjalnie w tym celu przygotowane
i wyposa¿one pomieszczenia lub wolno stoj¹ce pojemniki, s³u¿¹ce do selektywnej zbiórki odpadów.
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23) harmonogramie – nale¿y przez to rozumieæ harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Damnica ustalony przez podmiot uprawniony do prowadzenia dzia³alnoœci, ustalony raz na pó³
roku.
24) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez wójta, organ wykonawczy jednostki
pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o
którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym, wa¿ne zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i
ich czêœci;
25) zabudowie wielorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejœciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy
kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie
piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób tworzyæ zabudowê z wieloma wejœciami;
26) zabudowie jednorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ budynki wolnostoj¹ce z jednym wejœciem,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych,
budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejœciami, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanaœcie lokali mieszkalnych, licz¹ce do trzech
kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie
piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
27) chowie zwierz¹t – rozumie siê przez to wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich utrzymywania i
u¿ytkowania;
1. 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, a w szczególnoœci:
psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, œwinki morskie, ryby i ¿ó³wie hodowane w akwarium oraz inne zwierzêta uznane za nadaj¹ce siê do trzymania
w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
29) 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;
30) 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 oraz najemcy/w³aœciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w opisane w Rozdziale III
urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten
ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki zosta³ opracowany oraz w
wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach
bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
— mog¹ byæ kompostowane w przydomowych
kompostownikach.
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane bêd¹ wg
potrzeb i na zg³oszenie
c) odpady niebezpieczne odbierane s¹:
— na obszarach wiejskich odbierane s¹ od mieszkañców wg potrzeb i na zg³oszenie,
d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹ od mieszkañców wg potrzeb i na zg³oszenie
e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
f) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹:
— cyklu dwutygodniowym i miesiêcznym,
7) zbieranie w pojemnikach o wielkoœci uzale¿nionej
od liczby mieszkañców nieruchomoœci odpadów nie
podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
— tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
— szk³a nieopakowaniowego,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej,
oraz innych odpadów zmieszanych;
8) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoœci i z wnêtrza
budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do jednej z kategorii okreœlonych w za³¹czniku
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nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.), których
posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do
ich pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie
ich podmiotowi uprawnionemu;
9) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
mechanicznych;
10) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego;
11) 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;
12) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów,
kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak bêd¹cych w³asnoœci¹ osób fizycznych i prawnych;
13) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
14) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach 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), oraz posypanie piaskiem chodnika;
uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na skraju
chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê;
15) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
16) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci;
17) likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów œnie¿nych
przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
18) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
19) 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;
20) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli¿u wejœcia, tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
a) imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê w³aœciciela
lub zarz¹dcy nieruchomoœci,
b) imiê i nazwisko i adres osoby b¹dŸ adres podmiotu wykonuj¹cego czynnoœci w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci,
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c) regulamin porz¹dkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoœci: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego,
policji, stra¿y gminnej, pogotowia wodoci¹gowo –
kanalizacyjnego;
20) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych w
stanie wolnym od zachwaszczeñ
21) utrzymywanie od³ogowanych nieruchomoœci rolnych
w stanie tzw. Czarnego ugoru;
22) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania;
23) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noœci i wykoszenia;
24) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
25) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci;
26) utrzymywanie czystoœci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejœciach, pod mostami i
wiaduktami, itp.;
27) utrzymywanie w stanie wolnym od zaœmiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
28) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
29) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. z
2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej
przechowywanie ich przez wymagany przepisami
okres;
30) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie
29;
21) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
22) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
23) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a
wiêc w parkach, na placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
24) 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 ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z póŸniejszymi zmianami);
25) stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
26) zg³aszanie do urzêdu gminy do s³u¿b zajmuj¹cych
siê gospodark¹ komunaln¹ faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;
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27) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej
przez wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, ustawy z dnia
18 grudnia 2003 roku o ochronie roœlin (Dz. U. z
2004 r. Nr 11, poz. 94)
§4
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z
tym, ¿e postój samochodów ciê¿arowych o masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep
i naczep mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê
spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;
3) stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów,
transformatorów,
rozdzielni,
linii
energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roœlinnoœci, deptania trawników oraz zieleñców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu œcianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci, cmentarzy i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t gospodarskich;
9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych;
10) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów,
podjazdów, itp.;
12) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza,
jezdnie, rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa
drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i
pobierana jest za to op³ata zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. 204 poz. 2086 z
póŸniejszymi zmianami
13) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z
2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸniejszymi. zmianami.).

ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych
§5
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci:
1) 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, z
uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady
kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹
w³aœcicielowi nieruchomoœci odp³atnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe
(³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne s¹ w³aœcicielom
nieruchomoœci oraz najemcom/w³aœcicielom lokali
dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodp³atnie. Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegaj¹ce
biodegradacji s¹ najemcom/w³aœcicielom lokali dostarczane nieodp³atnie przez podmiot uprawniony;
2) 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 miesi¹cu bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoœæ przydomowej
oczyszczalni œcieków musi zostaæ dostosowana do
iloœci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okreœlonego w przepisach odrêbnych; okreœlaj¹c wielkoœæ i przepustowoœæ
tych urz¹dzeñ.
3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoœci od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemnoœci 120 l, 240 l,
1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury; wielomateria³owych o pojemnoœci od 1100 l do 2500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
kontenerach uwzglêdniaj¹cych odpowiedni¹ pojemnoœæ kub³a lub kontenera, w których bêd¹ przetrzymywane do ich odbioru przez uprawniony podmiot.
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
— na wsi – po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aœci-
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ciel nieruchomoœci mo¿e sk³adaæ je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy w³aœciciel
nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w
przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany
jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ koloru br¹zowego
i tam sk³adaæ;
— w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aœciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym indywidualn¹ umowê przekazuje je w
worku/wiaderku koloru br¹zowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru selektywnego lub,
jeœli takiej umowy nie podpisa³, jak w zabudowie
jednorodzinnej, sk³ada do odrêbnego pojemnika koloru br¹zowego, w który zarz¹dca nieruchomoœci j¹ wyposa¿y³;
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:
— na wsi sk³adane s¹ do worków, odrêbnych na
opakowania (koloru czarnego) i odrêbnych na
odpady niebezpieczne (koloru czerwonego),
dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem;
odpady niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do
worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczaj¹cych œrodowisko i ludzi przed ich oddzia³ywaniem;
— mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek,
a zu¿yte baterie do sklepów, które dysponuj¹
odpowiednimi pojemnikami;
c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je
na chodnik przed wejœciem do nieruchomoœci lub
na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoœci, z którego odbierane bêd¹
przez podmiot uprawniony;
d) odpady budowlane i zielone s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony
i w nim odbierane.
§6
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1) gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone
na selektywn¹ zbiórkê, które niezale¿nie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali,
uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki odpadów;
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj¹ pojemnoœæ od
0,8 do 1,5 m 3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s¹ przeznaczone, a wiêc:
— zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;

— bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
— niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;
— ¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw
sztucznych;
— czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy
stalowej i aluminiowej oraz metale;
— czarny: przeznaczony na opakowania wielomateria³owe;
2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi
handlowo–us³ugowe, przystanki komunikacji, parki
s¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e
kosze uliczne, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
— odleg³oœæ pomiêdzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych i w parkach nie mo¿e przekraczaæ 150 m;
— na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ pod wiat¹, a jeœli jej nie ma – to w s¹siedztwie oznaczenia przystanku;
— na peronach odleg³oœæ pomiêdzy koszami nie mo¿e przekraczaæ 50 m;
— wielkoœæ koszy ulicznych zosta³a okreœlona w § 5
pkt. 3;
3) 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 przepisy § 22
i § 23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz
worki z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoœci
otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci lub, gdy
takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci;
dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlo-
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kalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w
celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieruchomoœci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota;
5) w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego
dezynfekowania; us³ugi w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicê
przed wejœciem na teren nieruchomoœci w zabudowie
jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w
zabudowie wielorodzinnej mog¹ tak¿e byæ oddane
w terminach przewidzianych harmonogramem do
LPOS;
7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, 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;
8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych okreœla § 6
pkt 2 niniejszego Regulaminu.
§8
Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników
bezodp³ywowych:
1) zabrania siê 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;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na
odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i
nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
— opakowania z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem, cementem,
— kalkê techniczn¹,
— prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê
wrzucaæ:
— ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
— lustra,
— szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozosta³oœciami zawartoœci,
— szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
— szyby samochodowe;

5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania siê wrzucaæ:
— tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,
— opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
— opakowania po œrodkach chwastobójczych i owadobójczych;
6) zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹
œcieki bytowe.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§9
Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) w³aœciciele/najemcy lokali mog¹, w celu uzyskania
indywidualnej zni¿ki w op³atach, podpisaæ umowê z
podmiotem uprawnionym; w razie podpisania takiej
umowy nie mog¹ byæ oni uwzglêdniani w umowach
podpisanych z tym samym podmiotem uprawnionym
przez reprezentuj¹cego w³aœciciela, zarz¹dcê nieruchomoœci;
3) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani, w celu
umo¿liwienia przygotowania treœci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoœci
liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoœci lub, gdy stan faktyczny ró¿ni siê od niej,
oœwiadczenia na piœmie o odstêpstwach i ich przyczynie;
4) w³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie
treœci umowy;
5) w³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania umowy z podmiotem uprawnionym na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿nianie
osadnika oczyszczalni przydomowej;
6) wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo–kanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.), je¿eli posiada ono stosowne zezwolenie;
7) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane
jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub,
gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2
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normy, które wynikaj¹ z treœci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r.
Nr 8, poz. 70);
8) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nieodprowadzaj¹cy jej do
zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ
odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w
oparciu o wy¿ej wymienione normy;
9) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³aœcicielem nowowybudowanych nieruchomoœci
przez podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu
budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z 2003 roku
Dz. U. Nr 207 poz. 2016.;
10) organizator imprezy masowej, nie póŸniej ni¿ 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest
zobowi¹zany wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
bezpieczeñstwie imprez masowych tekst jednolity z
2005 roku Dz. U. Nr 108 poz. 909.
§ 10
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 lub wyposa¿enia nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoœci w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli
wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków
wójt, wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej
wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity z 2005 roku Dz.
U. Nr 229 poz. 1954 zmiana Dz. U. Nr 172 poz. 1438
2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³aœcicieli nieruchomoœci umów na
us³ugi odbioru odpadów i opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych, oraz wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków opisanych w pkt. 2, wójt, wydaje z urzêdu decyzjê, w której ustala obowi¹zek uiszczania op³at,
ich wysokoœæ, terminy uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ w celu ich opró¿nienia; w takich
przypadkach gmina organizuje w³aœcicielom nieruchomoœci odbieranie odpadów komunalnych oraz
opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej
nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci; decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu na
rok nastêpny, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci na co
najmniej trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie przedstawi umowy, w której termin

rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póŸniejszy
ni¿ data utraty mocy obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at
wymierzonych wy¿ej wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê
przepisy dzia³u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z póŸn. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany przechowywaæ przez
okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci zbiornika
bezodp³ywowego, w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do usuniêcia ich w terminie jednego miesi¹ca
od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia
o tym gminy;
§ 11
Czêstotliwoœæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci;
2) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
a) na obszarach wiejskich w cyklu dwutygodniowym
i miesiêcznym;
b) niezale¿nie od czêstotliwoœci opró¿niania koszy
ulicznych okreœlonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopuœciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na
ziemiê;
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa a siê wg potrzeb;
d) w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich
przepe³nienia b¹dŸ wylewania na powierzchniê.
e) w³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani
usuwaæ odpady codziennie;
f) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹
usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenoœne toalety oraz
usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§ 12
Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s¹ odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy.
2) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umieœciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego bez koniecznoœci otwierania wejœcia
na teren nieruchomoœci lub, gdy takiej mo¿liwoœci
nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed
wejœciem na teren nieruchomoœci; dopuszcza siê
tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
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3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹
byæ wystawione w ustalonym terminie na chodnik lub
ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci lub na
miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w
zabudowie wielorodzinnej;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w
udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê;
6) czêstotliwoœæ opró¿niania z osadów œciekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji;
7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ
samochodów specjalistycznych, a do opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy,
o których mowa wy¿ej, winny byæ myte codziennie;
8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych
mo¿na u¿ywaæ samochodów przystosowanych do
przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny
one byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas
transportu zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalnie w tym celu
przystosowanych i wyposa¿onych, tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia i zaœmiecenia
terenu;
10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i
transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one
bezpieczeñstwu ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieœciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§ 13
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% wa-

gowo 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:
— 38 kg/osobê/rok w roku 2010,
— 25 kg/osobê/rok w roku 2013,
— 18 kg/osobê/rok w roku 2020.
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców
nieruchomoœci.
§ 14
Zgodnie z zapisami KPGO i treœci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ spoœród odpadów
komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi iloœci odpadów podane w § 2 ust. 11.
ROZDZIA£ VI
Wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15
Odpady komunalne odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci przez podmioty uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu w nastêpuj¹cych instalacjach lub s¹
przekazywane nastêpuj¹cym podmiotom do odzysku lub
recyklingu:
1. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka
z. o. o. ul. Szczeciñska 112, 76–200 S³upsk,
2. „ELWOZ” Spó³ka z. o. o. Szklana 44,83–334 Miechucino, Oddzia³ Sierakowice ul. S³upska 2, 83–340 Sierakowice.
3. Udostêpnione sk³adowiska odpadów:
— w Bierkowo gmina S³upsk zarz¹dzane przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w S³upsku,
— w Chlewnicy gmina Potêgowo zarz¹dzane przez
„ELWOZ” Spó³ka z. o. o. Szklana
§ 16
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób
selektywny przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, jest rejestrowana przez
podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane
umowy, na ich indywidualnych kontach.
1. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji, w
której w³aœciciele nieruchomoœci nie dokonuj¹ selekcji odpadów, zaœ obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot
uprawniony, który ma obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaŸników zawartych
w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i
us³ug w okresie od jego przyjêcia lub na podstawie
w³asnych kalkulacji stawek op³at rozumianych jak w
§ 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wyników przetargów.
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2. Stawki op³at mog¹ byæ zró¿nicowane w zale¿noœci
od miejsca zamieszkania z uwzglêdnieniem podzia³u na obszary, lub jednakowe dla wszystkich mieszkañców gminy.
3. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
4. Stawki op³at zawarte w umowach ulegaj¹ obni¿ce,
której wysokoœæ jest uzale¿niona od uzyskanych
przez w³aœciciela nieruchomoœci w roku poprzednim
5. wyników w zakresie zbiórki selektywnej okreœlonej
przez œredni poziom selekcji, który obliczany jest w
oparciu o œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych w skali
roku wskaŸników poziomów selekcji poszczególnych
strumieni odpadów. W³aœciciel nieruchomoœci lub najemca/w³aœciciel lokalu uzyskuj¹ zni¿kê w wysokoœci op³at w zamian za uzyskanie czêœci lub ca³oœci
przewidzianego na dany rok œredniego poziomu selekcji. Zni¿ka ta jest uwzglêdniana w rachunkach wystawianych w³aœcicielowi nieruchomoœci lub
najemcy/w³aœcicielowi lokalu w roku nastêpnym.
6. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych, a wiêc:
— kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji,
— zielonych, np. z pielêgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
— papieru i tektury nieopakowaniowych,
— opakowañ z papieru i tektury,
— opakowañ wielomateria³owych,
— tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
— opakowañ z tworzyw sztucznych,
— tekstyliów,
— szk³a nieopakowaniowego,
— opakowañ ze szk³a,
— metali,
— opakowañ z blachy stalowej,
— opakowañ z aluminium,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej,
— wielkogabarytowych, np. mebli, sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
— budowlanych z remontów mieszkañ i budynków,
— niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowañ po œrodkach ochrony roœlin i nawozach.
7. Gmina, 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.
8. Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci; w wymaganiach tych szczegó³owo okreœla, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez

w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
9. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, poprzez okreœlenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich
odpadów zebranych selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów
i odpadów niebezpiecznych.
10. 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
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 17
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.
§ 18
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
— prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu – w na³o¿onym kagañcu,
— op³acanie podatku od posiadania psów, którego
wysokoœæ ustala corocznie rada gminy,
— systematyczne szczepienie przeciwko wœciekliŸnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z
2004 r. Nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek
szczepienia psów w wieku powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie w³adz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y gminnej zaœwiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
— uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa
rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treœci¹
Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz. U. Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
— sta³y i skuteczny dozór,
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— niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy
itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów–przewodników,
— niewprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk, cmentarzy oraz tereny objête zakazem na
podstawie odrêbnych uchwa³ rady gminy;
— zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,
w sytuacji, gdy w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy
ono psów ras uznanych za agresywne;
— zwolnienie przez w³aœciciela nieruchomoœci psów
ze smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
— niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju
przez zwierzêta domowe;
3) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t
domowych.

niu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz
wójt
5. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani
s¹ przestrzegaæ zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegaæ przepisów sanitarno epidemiologicznych,
b) gromadziæ i usuwaæ nieczystoœci, które nie s¹ obornikiem i gnojówk¹, sposób przewidziany dla œcieków;
c) sk³adowaæ obornik w odleg³oœci co najmniej 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak by odcieki nie mog³y przedostawaæ
siê na teren s¹siednich nieruchomoœci;
d) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy
do roku wiosn¹ i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
6. pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oœci, co najmniej 10 m od granicy nieruchomoœci
i 30 m od dróg i budynków mieszkalnych s¹siaduj¹cych z pasiek¹ w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoœci dla
w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich, gdyby to by³o
niemo¿liwe do wykonania przez pszczelarza to powinien postawiæ szczelny parkan lub posadziæ krzewy
minimum 2 m wysokoœci, aby zas³oniæ przechodniów
przed pszczo³ami.

ROZDZIA£ VIII
ROZDZIA£ IX

Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania

§ 19

§ 20

1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
i leœnej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny inne ni¿
rolnicze i leœne.
2. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy tak¿e zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje
u¿ytecznoœci publicznej, centra handlowe, strefy
przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
3. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm,
b) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym
emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do
obszaru nieruchomoœci, na której jest prowadzona.
4. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym Ÿród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê
s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumie-

W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreœli
obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
okreœli, poprzez zarz¹dzenie, termin jej przeprowadzenia.
§ 21
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.

ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 22
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z
niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w
ust. 1, toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 75

1539
UCHWA£A Nr XLI/245/2006
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Dêbnica Kaszubska na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r.,Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 165, art. 184,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104). Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
19.833.767 z³, zgodnie z za³. nr 1* do uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególnoœci:
a) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoœci 3.706.660 z³.,zgodnie
z za³. nr 3* do uchwa³y.
b) dochody z tytu³u podatków i op³at lokalnych wraz
z odsetkami za zw³okê w wysokoœci 2.520.820 z³.
(rozdzia³ 75615 i 75616) oraz udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych dochód pañstwa (rozdzia³
75621) w wysokoœci 1.530.953 z³.
c) dochody z tytu³u subwencji ogólnej w kwocie
8.840694 z³., w tym:
— czêœæ oœwiatowa 5.992.090 z³.
— czêœæ wyrównawcza 2.774.280 z³.
— czêœæ równowa¿¹ca 74.324 z³
d) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoœci 79.450 z³.
e) dotacja celowa z EkoFunduszu na dofinansowanie
budowy oczyszczalni œcieków w Dêbnicy Kaszubskiej w kwocie 1.006.000 z³ (rozdzia³ 90001,
§ 6290)
f) œrodki od Agencji Nieruchomoœci Rolnych na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z gospodark¹ wodno–œciekow¹ w kwocie 300.000 z³ (rozdzia³
90001, § 6290)
g) dotacja celowa na remont i modernizacjê gminnych
dróg dojazdowych do pól w kwocie 40.000 z³ (rozdzia³ 60016, § 6290)
h) dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie budowy mostu w Skarszewie Dolnym w kwocie 121.274 z³,
i) dochody z mienia komunalnego gminy wraz z odsetkami w ³¹cznej kwocie 504.200z³ (rozdzia³
70005)
j) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na remonty
oœrodków zdrowia przypadaj¹ce do refundacji na
2006 rok w ³¹cznej kwocie 581.056 z³, (rozdzia³
85121)
k) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na wyp³atê stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 95.000 z³
* Za³¹czników od nr 1 do nr 6 nie publikuje siê
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l) dochody z tytu³u dotacji celowych na dofinansowanie remontów œwietlic w Jaworach i Podolu Ma³ym w ³¹cznej kwocie 37.114 z³ (rozdzia³ 92109)
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
21.074.440 z³. zgodnie z za³. nr 2* do uchwa³y
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
1) wydatki bie¿¹ce w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych
wynagrodzeñ 7.195.856 z³,
b) dotacje z bud¿etu gminy 1.607.042 z³,
c) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy 1.130.743 z³ w
tym:
— odsetki z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w ³¹cznej kwocie 144.220 z³. (rozdzia³
75702 § 8070)
— odsetki z tytu³u wykupu wierzytelnoœci od Banku Ochrony Œrodowiska w kwocie 364.116 z³
(rozdzia³ 80110 § 4580)
— wykup wierzytelnoœci od Banku Ochrony Œrodowiska w kwocie 622.407 z³ (rozdzia³ 80110
§ 6060)
d) wydatki na utrzymanie wszystkich gminnych
jednostek oœwiatowych (bez dotacji podmiotowych z bud¿etu dla niepublicznych jednostek
systemu oœwiaty) w wysokoœci 8.827.352 z³,
e) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej w ³¹cznej wysokoœci 4.667.048 z³,
w tym w ramach zadañ w³asnych 960.388 z³,
2) wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych ujêtych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w
³¹cznej kwocie 2.820.855 z³, stanowi¹cym za³¹cznik nr 4* do uchwa³y.
3. Kwota wydatków okreœlona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoœci 3.706.660 z³, zgodnie
z za³. nr 3* do uchwa³y.
b) wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci 79.450 z³,
c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokoœci
33.636 z³, zgodnie z za³. nr 5* do uchwa³y.
d) wydatki na bezpieczeñstwo publiczne i ochronê
przeciwpo¿arow¹ w kwocie 105.526 z³,
e) wydatki na remonty bie¿¹ce i konserwacjê dróg w
kwocie 140.000 z³,
f) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu w ³¹cznej wysokoœci 118.000 z³,
g) wydatki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia w ³¹cznej
kwocie 386.048 z³.
§3
Uchwala siê plan przychodów i rozchodów bud¿etu
gminy, wysokoœæ deficytu w kwocie 1.240.673 z³, oraz
Ÿród³a jego finansowania w 2006 roku – zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y.
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§4

§6

1. Uchwala siê plany przychodów i wydatków dla:
a) zak³adu bud¿etowego tj. Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Dêbnicy Kaszubskiej:
— planowany stan œrodków obrotowych na pocz¹tek roku 5.018z³.
— planowane przychody 1.224.840 z³.
— planowane wydatki
1.142.702 z³.
— planowany stan œrodków obrotowych na koniec
2006 roku 87.156 z³.
Plan przychodów i wydatków ww. zak³adu bud¿etowego przedstawia za³¹cznik nr 7* do uchwa³y.
b) dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych –
przychody w wysokoœci 60.835 z³, i wydatki w wysokoœci 78.725 z³. przy planowanym stanie œrodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku 2006 w kwocie
17.890 z³. Plan przychodów i wydatków dochodów
w³asnych jednostek bud¿etowych przedstawia za³¹cznik nr 8* do uchwa³y.
2. Uchwala siê z bud¿etu gminy nastêpuj¹ce dotacje,
których wykaz stanowi za³¹cznik nr 9* do uchwa³y,
a mianowicie:
— dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w wysokoœci 287.446 z³
— dotacjê podmiotow¹ dla Gminnego Oœrodka Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej prowadz¹cego jednoczeœnie bibliotekê publiczn¹ w ³¹cznej wysokoœci
360.000 z³,
— dotacje podmiotowe dla Spo³ecznych Szkó³ oraz
Przedszkola w Niepoglêdziu w ³¹cznej wysokoœci
855.596 z³,
— dotacjê celow¹ dla stowarzyszeñ realizuj¹cych zadania z zakresu przeciwdzia³ania narkomanii w
kwocie 2.000 z³,
— dotacjê celow¹ dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP prowadz¹cego Dom Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy w kwocie 5.000 z³.
— dotacje celowe dla stowarzyszeñ kultury fizycznej
i sportu (klubów sportowych) w ³¹cznej wysokoœci
94.000 z³ – zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do
uchwa³y
— dotacjê celow¹ dla stowarzyszenia realizuj¹cego
zadania z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi w wysokoœci 3.000 z³.

Uchwala siê prognozê d³ugu Gminy Dêbnica Kaszubska na lata 2006–2021 – zgodnie z za³¹cznikiem nr 12*
do Uchwa³y.
§7
Tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci 172.878 z³, co stanowi ok. 0,82%
planowanych wydatków.
2) celow¹ w wysokoœci 90.970 z³ z przeznaczeniem na
sfinansowanie so³eckich projektów rozwoju regionalnego, których wykaz stanowi za³¹cznik nr 13* do
uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Dêbnica Kaszubska do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego do wysokoœci 652.083 z³,
2) sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek oraz z tytu³u wykupu wierzytelnoœci,
3) dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami, z wy³¹czeniem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami,
4) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (upowa¿nienie powinno dotyczyæ konkretnych uprawnieñ oraz wskazanych
jednostek organizacyjnych),
§9
Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia
bud¿etu uk³ad wykonawczy i przeka¿e podleg³ym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków tych jednostek oraz o wysokoœci dotacji i
wp³at do bud¿etu.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 11
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2006.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§5
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokoœci:
— stan œrodków obrotowych na pocz¹tek 2006 roku –
9.970 z³
— przychody – 20.000 z³
— wydatki – 29.970 z³
— stan œrodków obrotowych na koniec 2006 roku – 0 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11* do uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytlewska

1540
UCHWA£A Nr XXXIII/281/06
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity

* Za³¹czników od nr 7 do nr 13 nie publikuje siê
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Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 68
ust. 1 pkt.7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46,
poz. 543 z 2000 r.) oraz § 1 i 4 uchwa³y Nr XIX /163/04
Rady Miejskiej z dnia 30 wrzeœnia 2004 r. w sprawie zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci gruntowych
oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
3 lata, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego oraz udzielenie bonifikaty mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na rzecz najemcy, który
z³o¿y³ wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, w którym
zamieszkuje co najmniej 5 lat.
§2
1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie przez Burmistrza
Dzierzgonia bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego:
a) 90% jeœli nastêpuje sprzeda¿ za gotówkê, dla najemców, którzy wp³acali kaucje mieszkaniowe,
b) 80% jeœli nastêpuje sprzeda¿ za gotówkê, dla najemców, którzy nie wp³acali kaucji mieszkaniowych.
2. Warunkiem skorzystania przez najemców, którzy
wp³acili kaucjê mieszkaniow¹, z bonifikaty przy sprzeda¿y lokalu, jest pisemne zrzeczenie siê roszczenia
o zwrot kaucji mieszkaniowej, z³o¿one wraz z wnioskiem o sprzeda¿.
3. Bonifikacie nie podlegaj¹ udokumentowane nak³ady remontowe poniesione przez Zak³ad Bud¿etowy
Administracji Domów Mieszkalnych w ci¹gu 5 lat
przez z³o¿eniem wniosku o wykup.
§3
Udzielona bonifikata podlega zwrotowi po jej waloryzacji, je¿eli nabywca zby³ lub wykorzysta³ nabyty lokal
mieszkalny na inne cele ni¿ okreœlone w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami przed
up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia nabycia. Nie dotyczy to zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej.
§4
Sprawy wszczête, a nie zakoñczone do dnia wejœcia
w ¿ycie uchwa³y prowadzi siê na podstawie niniejszej
uchwa³y.
§5
Nabywca lokalu mieszkalnego stanowi¹cego w³asnoœæ
gminy ponosi koszty zwi¹zane ze sprzeda¿¹ lokalu
mieszkalnego (wydzielenia geodezyjne, wycena lokalu
mieszkalnego, wypis z rejestru gruntów, odpis z ksiêgi
wieczystej, op³aty s¹dowe, op³ata notarialna i inne).
§6
Najemca, który naby³ lokal mieszkalny od Gminy zgodnie z niniejsz¹ Uchwa³¹, po jego zbyciu nie ma prawa
ubiegaæ siê o inny lokal komunalny lub socjalny.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr XIX/164/2004 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 30 wrzeœnia 2004 roku w sprawie
zasad p³atnoœci obowi¹zuj¹cych przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

1541
UCHWA£A Nr XXXIII/282/06
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty
od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. “a” ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 4 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 175, poz. 1459), art. 68 ust. 1,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. 261 z 2004 r. poz. 2603) oraz Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Dzierzgoñ, zabudowanych na cele
mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê, oraz nieruchomoœci rolnych, w takiej
wysokoœci, aby op³ata za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci wynosi³a 5% wartoœci prawa w³asnoœci
nieruchomoœci.
2. Bonifikata zostanie udzielona, o ile nabywca nie zalega ze zobowi¹zaniami pieniê¿nymi wobec Gminy
Dzierzgoñ.
3. Wnioskodawcy ponosz¹ koszty wyceny nieruchomoœci zlecanych przez Gminê Dzierzgoñ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk
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1542
UCHWA£A Nr XXXIII/293/06
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXX/254/05 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 listopada 2005 r.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1122 ze zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami), oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 118), Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 1 uchwa³y nr XXX/254/05 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 listopada 2005 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, za wys³ugê lat, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastêpstw
doraŸnych oraz przyznawania nagród stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
W za³¹czniku do uchwa³y nr XXX/254/05 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 listopada 2005 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Prawo do dodatku,
o którym mowa w § 6 ust. 1, nie wy³¹cza prawo do
otrzymania dodatku z tytu³u realizowania dodatkowych zadañ oraz zajêæ, o których mowa w § 7 ust. 1.,
z wy³¹czeniem funkcji opiekuna sta¿u / art. 9c ust. 4
Karty Nauczyciela/”.
2. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Dodatek, o którym
mowa w ust. 1, przyznaje nauczycielowi dyrektor
szko³y, a dla dyrektora –organ prowadz¹cy szko³ê”.
3. Po rozdziale VII dodaje siê rozdzia³ VIII zatytu³owany: Dodatek za wys³ugê lat, w którym wprowadza siê
§ 12 a o nastêpuj¹cym brzmieniu:
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za
ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od 4 roku pracy z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia
zasadniczego. Pozosta³e warunki okreœla Karta
Nauczyciela oraz Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r /Dz. U.
Nr 22, poz. 181/
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca,

2) je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca, od pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za
dni, 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.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

1543
UCHWA£A Nr XXXIV/213/2006
Rady Gminy w Gardei
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, obejmuj¹cego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudzi¹dzkiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w zwi¹zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XIII /80/ 2004 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja obejmuj¹cego
fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudzi¹dzkiej – dzia³ki
geodezyjne Nr Nr 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 425, 424/5,
424/6, 424/7, 424/8, po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
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rowania przestrzennego gminy Gardeja, uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy fragment
wsi Gardeja przy ulicy Grudzi¹dzkiej – dzia³ki geodezyjne Nr Nr 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7,
424/8 i 425.
§2
Plan okreœla zasady, warunki oraz sposoby zagospodarowania i zabudowy wyznaczonego obszaru, przeznaczonego na potrzeby dzia³alnoœci us³ugowej,
us³ugowej z mieszkaniami oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i
komunikacj¹.
§3
Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) treœæ uchwa³y, któr¹ stanowi czêœæ tekstow¹ planu;
2) za³¹czniki do uchwa³y, w tym:
a) za³¹czniki nr 1 – czêœæ graficzna planu,
b) za³¹cznik nr 2 – rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
c) za³¹cznik nr 3 – rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) uchwale – nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Nr XXXXIV / 2 1 3 / 2006 Rady Gminy w Gardei z
dnia 22 lutego 2006 roku;
2) rysunku planu – nale¿y przez to rozumieæ czêœæ graficzn¹ planu wymienion¹ w § 3 pkt 2 lit. a uchwa³y;
3) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu – nale¿y przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym
numerem i symbolem na rysunku planu;
4) dopuszczeniu – nale¿y przez to rozumieæ zgodnoœæ
z planem w szczególnych przypadkach, wymagaj¹cych spe³nienia warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
U¿yte w uchwale okreœlenia oznaczaj¹:
1) linia rozgraniczaj¹ca: rozgranicza tereny pod wzglêdem ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania;
tereny te oznaczone s¹ na rysunku planu numerem
i symbolem, z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y; linia rozgraniczaj¹ca stanowi podstawê do
sporz¹dzenia projektu podzia³u nieruchomoœci;
2) linia rozgraniczaj¹ca orientacyjna: rozgranicza tereny pod wzglêdem ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania; tereny te oznaczone s¹ na rysunku
planu numerem i symbolem, z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y; linia rozgraniczaj¹ca orientacyjna
stanowi podstawê do sporz¹dzenia projektu podzia³u nieruchomoœci, przy czym dopuszcza siê mo¿liwoœæ korekty podzia³u nieruchomoœci wzd³u¿ tej linii

– równolegle do niej – w zakresie nie koliduj¹cym z
przepisami niniejszej uchwa³y;
3) linia rozgraniczaj¹ca wewnêtrzna orientacyjna: rozgranicza tereny dla poszczególnych inwestycji, usytuowanych wewn¹trz terenu ograniczonego lini¹
rozgraniczaj¹c¹, b¹dŸ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ orientacyjn¹; linia rozgraniczaj¹ca wewnêtrzna orientacyjna stanowi podstawê do sporz¹dzenia projektu
podzia³u nieruchomoœci, przy czym dopuszcza siê
mo¿liwoœæ korekty podzia³u nieruchomoœci wzd³u¿
tej linii – równolegle do niej – w zakresie nie koliduj¹cym z przepisami niniejszej uchwa³y;
4) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca:
a) wyznacza liniê nakazuj¹c¹ usytuowania fasad budynków oraz elewacji istotnych dla zagospodarowania terenów publicznych, np.: dróg publicznych,
ci¹gów pieszych, œcie¿ek rowerowych itp.;
b) wymagane jest zharmonizowanie proporcji fasad
lub elewacji s¹siednich budynków wzd³u¿ wyznaczonej linii, w tym: wysokoœci coko³ów i dachów, k¹tów nachylenia po³aci dachowych, ewentualnie
innych rodzajów zwieñczenia budynków;
c) dopuszcza siê wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê niewielkich fragmentów budynków, takich jak:
schody, ganki, daszki itp.;
5) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) wyznacza liniê graniczn¹ (nieprzekraczaln¹) usytuowania fasad budynków oraz elewacji istotnych
dla zagospodarowania terenów publicznych, np.:
dróg publicznych, œcie¿ek rowerowych itp.;
b) wymaga zharmonizowania proporcji bry³ s¹siednich budynków widocznych od strony terenów publicznych, np.: dróg publicznych, ci¹gów pieszych,
œcie¿ek rowerowych itp.;
c) dopuszcza siê wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê niewielkich fragmentów budynków, takich jak:
schody, ganki, daszki itp.;
6) kierunek g³ównej kalenicy dachu: dotyczy najbardziej eksponowanej kalenicy dachu budynku g³ównego, która ma istotny wp³yw na kompozycjê bry³y
budynku widoczn¹ od strony terenów publicznych;
nie wyklucza siê mo¿liwoœci zastosowania kalenic o
innych kierunkach – pod warunkiem zachowania czytelnoœci i dominacji kalenicy g³ównej;
7) wystawka dachowa: niewielkie okno wystaj¹ce z po³aci dachowej, doœwietlaj¹ce poddasze budynku.
Rozdzia³ II
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem
§6
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Zasady ochrony œrodowiska:
1) w zakresie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami œrodowiska obowi¹zuj¹:
a) wykluczenie z programu zagospodarowania
„przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
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waæ na œrodowisko”, które wymagaj¹ sporz¹dzenia „raportu oddzia³ywania na œrodowisko”;
b) uzbrojenie planowanych terenów w zakresie niezbêdnym do ich prawid³owego funkcjonowania,
w tym: w wodê, kanalizacjê sanitarn¹, energiê
elektryczn¹, ulice z systemami odwadniaj¹cymi;
c) utrzymanie wzglêdnej równowagi przyrodniczej
na terenach planowanej zabudowy poprzez
ustalenie niskiej intensywnoœci zabudowy oraz
wzglêdnie wysokiego wskaŸnika powierzchni
biologicznie czynnej;
d) wprowadzenie ograniczeñ inwestycyjnych dla
terenów, które przeznacza siê na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹;
e) zapewnienie harmonijnego powi¹zania planowanej zabudowy z s¹siaduj¹cymi terenami
otwartymi;
2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wymienione w art. 73 ustawy prawo ochrony œrodowiska: nie dotycz¹ obszaru objêtego planem.
2. Zasady ochrony przyrody:
1) ochrona i utrzymanie w nale¿ytym stanie istniej¹cych, wartoœciowych zadrzewieñ, ze szczególnym
uwzglêdnieniem starodrzewu na warunkach okreœlonych w ustawie o ochronie przyrody;
2) roboty ziemne prowadzone w pobli¿u zadrzewieñ
wymagaj¹ wykonania „w sposób nie szkodz¹cy
drzewom lub krzewom”;
3) w przypadku koniecznoœci usuniêcia drzewa nale¿y zastosowaæ zasadê „kompensacji przyrodniczej”, okreœlon¹ w prawie ochrony œrodowiska.
3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: w zagospodarowaniu terenów nakazuje siê spe³niæ wymagania okreœlone w § 7.
§7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
1) obiekty zabytkowe – obiekty i obszary zabytkowe objête ochron¹ prawn¹ poprzez wpis do rejestru zabytków: obszar objêty planem po³o¿ony jest w strefie
ochrony konserwatorskiej uk³adu urbanistycznego
dawnego miasta, a obecnie wsi Gardeja wraz z zespo³em budowlanym – wpis do rejestru zabytków województwa elbl¹skiego pod Nr 156/90 z dnia
22.01.1991 roku.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony:
a) ochronie podlega historyczna zabudowa oraz historycznie ukszta³towana zieleñ,
b) wymagane jest zachowanie skali i lokalnego charakteru nowej zabudowy,
c) zakaz zmian rzeŸby terenu, przy czym dopuszcza
siê nieznaczne niwelacje w zakresie niezbêdnym
dla wykorzystania terenów,
d) zakaz stosowania agresywnych i obcych kulturowo form przestrzennych,
e) w zagospodarowaniu terenów nale¿y uwzglêdniæ
relacje w stosunku do obiektów historycznych znajduj¹cych siê poza granic¹ planu i tworz¹cych dominanty urbanistyczne (koœció³ p.w. œw. Józefa), a
tak¿e stworzyæ warunki do ich ekspozycji,

f) zabudowa i zagospodarowanie dzia³ek od strony
drogi krajowej i dzia³ek s¹siaduj¹cych z posesj¹
koœcio³a powinny mieæ reprezentacyjny charakter,
g) w zagospodarowaniu terenów nale¿y zachowaæ
zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlone w § 10,
h) zmiany dotycz¹ce obszaru wpisanego do rejestru
zabytków wymagaj¹ uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków; uzgodnienie dotyczy zgodnoœci z przedmiotem ochrony i zakresem ochrony, okreœlonymi w rejestrze zabytków § 3 ust. 1 pkt 3 i 4
rozporz¹dzenia Ministra Kultury z dnia 14 maja
2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków
(Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1305);
2) obiekty kulturowe – budynki o historycznych wartoœciach architektonicznych; obiekty kulturowe do objêcia ochron¹ niniejszym planem: budynek dawnej
szko³y, zlokalizowany przy ulicy Grudzi¹dzkiej 20 na
terenie dzia³ki Nr 424/5.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony:
a) obowi¹zuje zakaz wprowadzania zmian we frontowej sylwecie budynku w zakresie wysokoœci, szerokoœci i kompozycji fasady oraz kszta³tu dachu;
przebudowa lub rozbudowa budynku jest mo¿liwa przy zachowaniu wy¿ej wymienionych warunków, dopuszcza siê stosowanie wystawek
dachowych i okien po³aciowych,
b) prowadzenie remontów kapitalnych lub czêœciowych wymaga poszanowania historycznej formy
architektonicznej, skali, wystroju elewacji – w tym
stolarki okiennej i drzwiowej; dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania wystawek dachowych i okien
po³aciowych,
c) ewentualn¹ rozbiórkê budynku dopuszcza siê w
sytuacji szczególnie uzasadnionej jego stanem,
stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia ludzkiego – na podstawie opinii osoby uprawnionej i
po z³o¿eniu dokumentacji inwentaryzacyjnej,
d) pozwolenie na budowê lub rozbiórkê obiektu kulturowego wydaje w³aœciwy organ w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy prawo budowlane;
uzgodnienie dotyczy zgodnoœci z przedmiotem
ochrony i zakresem ochrony – okreœlonymi powy¿ej w lit. a, b, c.
§8
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych: przestrzeñ publiczn¹ stanowi¹ tereny 1KD, 3KDD – ustalenia dotycz¹ce tych terenów
zawarte s¹ w przepisach szczegó³owych (Rozdzia³ III).
§9
Tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na
podstawie odrêbnych przepisów: stanowi¹ je tereny i
obiekty przedstawione w § 7.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 75

— 5388 —

1) skalê i formy zabudowy nale¿y kszta³towaæ w nawi¹zaniu do miejscowej tradycji budowlanej, nie mog¹
one zak³óciæ krajobrazu kulturowego wsi,
2) nale¿y przyj¹æ nisk¹ intensywnoœæ zabudowy, wysoki udzia³ powierzchni biologicznie czynnych w zagospodarowaniu dzia³ek,
3) w kompozycji planowanej zabudowy nale¿y uwzglêdniæ potrzebê zachowania harmonijnej panoramy od
strony terenów otwartych.
§ 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
ustalenia zawarte w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych poszczególnych terenów (Rozdzia³ III).
§ 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) tereny planowanej zabudowy nale¿y uzbroiæ w
sieæ wodoci¹gow¹, zasilan¹ z komunalnego ujêcia
wody, pod³¹czon¹ do istniej¹cej w ulicy Grudzi¹dzkiej sieci wodoci¹gowej – na zasadzie kontynuacji,
b) planowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y usytuowaæ w
liniach rozgraniczaj¹cych planowanych ulic,
c) w pierwszym etapie realizacji dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ulicy Grudzi¹dzkiej,
d) w planowanej sieci wodoci¹gowej nale¿y uwzglêdniæ przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne;
2) w zakresie gospodarki œciekami sanitarnymi:
a) tereny planowanej zabudowy wymagaj¹ zorganizowanej formy odprowadzania i oczyszczania œcieków – œcieki sanitarne nale¿y odprowadzaæ do
systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dla której odbiornikiem jest oczyszczalnia œcieków komunalnych,
b) planowan¹ sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y usytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych planowanych
ulic,
c) odprowadzenie ewentualnych œcieków gospodarczych – zgodnie z warunkami okreœlonymi w przepisach o ochronie œrodowiska,
d) adaptacja istniej¹cej kanalizacji sanitarnej Ks 200
biegn¹cej przez tereny 9 MW, 5U; dopuszcza siê
mo¿liwoœæ jej prze³o¿enia w obrêbie wy¿ej wymienionych terenów b¹dŸ na tereny publiczne;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
a) wody opadowe z planowanych ulic i dzia³ek nale¿y odprowadzaæ do istniej¹cych w pobli¿u kana³ów
melioracyjnych poprzez sieæ kanalizacji deszczowej b¹dŸ w inny sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) odprowadzanie wód opadowych z terenów dzia³alnoœci gospodarczej, w tym z parkingów nie mo¿e odbywaæ siê bezpoœrednio do systemu
melioracyjnego, bez uprzedniego oczyszczenia w
stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych,
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c) planowan¹ sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y usytuowaæ w
liniach rozgraniczaj¹cych planowanych ulic;
4) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:
a) zasilanie energetyczne planowanych terenów nale¿y opieraæ na istniej¹cych w pobli¿u sieciach i
urz¹dzeniach elektroenergetycznych SN –15kV,
b) sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y przyj¹æ jako kablow¹, podziemn¹, usytuowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych planowanych ulic,
c) sposób rozwi¹zania ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania z urz¹dzeniami elektroenergetycznymi nale¿y rozwi¹zaæ na koszt
inwestora w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci;
5) w zakresie zasilania w ciep³o:
— na terenach objêtych niniejszym planem nie maj¹
zastosowania systemy centralnego zaopatrzenia
w energiê ciepln¹; mo¿liwe jest stosowanie indywidualnych Ÿróde³ ciep³a, przy czym nale¿y preferowaæ ekologiczne Ÿród³a energii cieplnej;
6) w zakresie zasilania w gaz przewodowy:
— na obszarze gminy nie ma sieci gazu przewodowego; istnieje mo¿liwoœæ zaopatrywania odbiorców
w gaz butlowy; docelowo nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoœæ doprowadzenia sieci przesy³owej gazu ziemnego z urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na terenie gminy
Kwidzyn w ramach planowanej gazyfikacji gmin
Gardeja i Sadlinki (w powi¹zaniu z gmin¹ Kwidzyn);
7) w zakresie obs³ugi telekomunikacyjnej:
a) mo¿liwe jest pod³¹czenie planowanej zabudowy
do najbli¿szych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych
znajduj¹cych siê w granicach niniejszego planu
oraz urz¹dzeñ obs³uguj¹cych tereny s¹siednie,
b) planowan¹ sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych planowanych
ulic,
c) sposób rozwi¹zania ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania z istniej¹c¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
8) w zakresie gospodarki odpadami:
a) odpady nale¿y gromadziæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich okresowe wywo¿enie na sk³adowisko odpadów
– z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci selektywnego ich
zbierania, w nawi¹zaniu do stosowanej przez gminê praktyki unieszkodliwiania odpadów oraz zgodnie z planem gospodarki odpadami,
b) w przypadku wytwarzania odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych w wyniku prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, na inwestorze mog¹
ci¹¿yæ dodatkowe obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy
o odpadach, stosownie do iloœci i rodzaju odpadów;
9) system powodziowy i melioracyjny:
— nale¿y zachowaæ i utrzymaæ sprawne funkcjonowanie biegn¹cego przez planowane tereny fragmentu ruroci¹gu melioracyjnego oraz rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ jego wykorzystania dla odprowadzania wód opadowych z tych terenów.
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§ 13

§ 16

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: tereny objête ustaleniami planu s¹ w³asnoœci¹ komunaln¹ a wiêc warunki
ich zagospodarowania do czasu realizacji planu uzale¿nione s¹ od potrzeb komunalnych i nie wymagaj¹ decyzji planistycznych – nie mog¹ one jednak kolidowaæ z
planowanym zagospodarowaniem b¹dŸ utrudniaæ jego
realizacjê.

USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 2KDD.
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji publicznej.
Funkcja ulicy: ulica obs³uguj¹ca tereny objête planem a tak¿e tereny rolne; teren stanowi czêœæ pasa
ulicznego przeznaczonego na poszerzenie istniej¹cej ulicy biegn¹cej poza granicami planu oraz pas
terenu przeznaczony na dojazd (w formie siêgacza)
do terenu 9 MW, w tym do budynku na dzia³ce
Nr 425 i dzia³ki Nr 424/3; ulica stanowi jedyny dojazd do ulic 3KDD i 4KDD, powi¹zanie ulicy 2KDD z
sieci¹ ulic wiejskich – poprzez drogê krajow¹ Nr 55.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: warunki
zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na ulicê 2KDD nie mog¹ zak³óciæ funkcjonowania drogi krajowej; zjazd nale¿y wykonaæ w postaci skrzy¿owania zgodnie z
parametrami okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. (Dz.
U. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie; rozwi¹zanie skrzy¿owania nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem potrzeb zarz¹dcy drogi krajowej; z punktu widzenia potrzeb planowanych
terenów mo¿liwe jest skrzy¿owanie proste; realizacja zjazdu na koszt inwestora.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie maj¹ zastosowania na przedmiotowym terenie.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) klasa ulicy: ulica dojazdowa;
2) parametry przestrzenne ulicy dojazdowej klasy D
(na odcinku wzd³u¿ granicy z koœcio³em):
a) szerokoœæ pasa ulicy – 15,0 m, licz¹c ³¹cznie z
pasem terenu istniej¹cej obecnie ulicy, znajduj¹cej siê poza granicami planu – granice pasa
jak na rysunku planu Nr 1,
b) w zagospodarowaniu pasa ulicy nale¿y przewidzieæ dwukierunkow¹ jezdniê, co najmniej jednostronny chodnik, a tak¿e mo¿liwoœæ usytuowania
urz¹dzeñ liniowych infrastruktury technicznej,
c) wody opadowe z ulicy nale¿y odprowadziæ do
systemu melioracyjnego,
d) adaptacja przepustu zwi¹zanego z rowem melioracyjnym na terenie 10 IM z mo¿liwoœci¹ modernizacji.
3) parametry przestrzenne dojazdu (siêgacza) do terenu 9 MW:
a) szerokoœæ pasa ulicy – 4,5 m, granice pasa, jak
na rysunku planu Nr 1,
b) pas ulicy przewidzieæ jako pieszo – jezdny z jednokierunkow¹ jezdni¹ szerokoœci min. 3,0 m,
c) wody opadowe z ulicy nale¿y odprowadziæ do
systemu melioracyjnego,
d) zakaz dojazdu z ulicy do budynków na terenie
8aMN i 8bMN.

§ 14
Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu przestrzennym wynosi 0% dla
wszystkich terenów objêtych planem; tereny te za wyj¹tkiem dzia³ek pod budynkami na terenie 9 MW – przeznaczonym do adaptacji – stanowi¹ w³asnoœæ komunaln¹,
a w takiej sytuacji naliczenie wy¿ej wymienionej op³aty
jest bezprzedmiotowe.
Rozdzia³ III
Przepisy szczegó³owe
dotycz¹ce poszczególnych terenów
§ 15
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 1KD.
1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej. Teren
przylega do pasa drogi krajowej Nr 55 Grudzi¹dz –
Kwidzyn; program i parametry zagospodarowania
powinny uwzglêdniaæ potrzeby gminy i zarz¹dcy drogi krajowej.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: zabrania
siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej Nr 55.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie maj¹ zastosowania na przedmiotowym terenie.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) parametry przestrzenne:
a) szerokoœæ pasa terenu – 10,0 m,
b) w programie zagospodarowania przewidzieæ
potrzeby gminy w zakresie: chodnik, œcie¿ka
rowerowa, mo¿liwoœæ usytuowania urz¹dzeñ liniowych infrastruktury technicznej,
c) zakazuje siê sytuowania noœników reklamowych
wolno stoj¹cych oraz tymczasowych obiektów
us³ugowo – handlowych,
d) zieleñ wysok¹ nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem zachowania lub odtworzenia jej historycznej kompozycji,
2) mo¿liwe jest udostêpnienie terenu 1KD dla potrzeb modernizacji drogi krajowej Nr 55, stosownie
do potrzeb zarz¹dcy drogi – w postaci rezerwy planistycznej.
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§ 17
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 3KDD.
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji publicznej.
Funkcja ulicy: ulica obs³uguj¹ca tereny objête planem; ulica stanowi jedyny dojazd do ulicy 4KDD.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie dotycz¹
przedmiotowego terenu.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu; mo¿liwa jest ewentualna korekta przebiegu „linii rozgraniczaj¹cej orientacyjnej” w rejonach skrzy¿owañ ulicy 3KDD z ulicami 2KDD i
4KDD – w celu polepszenia warunków funkcjonowania ulicy, w tym dla uzyskania optymalnych warunków bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz
pomieszczenia urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie maj¹ zastosowania na przedmiotowym terenie.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) klasa ulicy: ulica dojazdowa;
2) parametry przestrzenne:
a) szerokoœæ pasa ulicy – 10,0 m,
b) w zagospodarowaniu pasa ulicy nale¿y przewidzieæ dwukierunkow¹ jezdniê, co najmniej jednostronny chodnik, a tak¿e mo¿liwoœæ usytuowania
urz¹dzeñ liniowych infrastruktury technicznej,
c) wody opadowe z ulicy nale¿y odprowadziæ do
systemu melioracyjnego,
d) zakazuje siê sytuowania noœników reklamowych
wolno stoj¹cych oraz tymczasowych obiektów
us³ugowo – handlowych.
§ 18
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 4KDD.
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji publicznej.
Funkcja ulicy: ulica obs³uguj¹ca tereny objête planem a tak¿e tereny rolne; teren stanowi czêœæ pasa
ulicznego przeznaczonego na poszerzenie istniej¹cej ulicy biegn¹cej poza granicami planu.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: dojazd z
drogi krajowej Nr 55 poprzez ulice 2KDD i 3KDD; zakaz bezpoœredniego po³¹czenia z drog¹ krajow¹.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie maj¹ zastosowania na przedmiotowym terenie.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) klasa ulicy: ulica dojazdowa;
2) parametry przestrzenne:
a) szerokoœæ pasa ulicy – 10,0 m, licz¹c ³¹cznie z
pasem terenu istniej¹cej obecnie ulicy, znajduj¹cej siê poza granicami planu – granice pasa
jak na rysunku planu Nr 1,
b) w zagospodarowaniu pasa ulicy nale¿y przewidzieæ dwukierunkow¹ jezdniê, co najmniej jednostronny chodnik, a tak¿e mo¿liwoœæ usytuo-

wania urz¹dzeñ liniowych infrastruktury technicznej,
c) wody opadowe z ulicy nale¿y odprowadziæ do
systemu melioracyjnego,
d) adaptacja przepustu zwi¹zanego z rowem melioracyjnym na terenie 10 IM z mo¿liwoœci¹ modernizacji.
§ 19
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 5U.
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy us³ugowej;
dopuszcza siê mieszkania towarzysz¹ce zabudowie
us³ugowej pod warunkiem ich usytuowania powy¿ej
czêœci parterowej budynku.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu:
a) zakazuje siê lokalizacji „przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko” – z
uwzglêdnieniem wymogów ustawy prawa ochrony
œrodowiska, szczególnie w zakresie:
— emisji „zanieczyszczeñ”, która mog³aby miêdzy
innymi pogorszyæ walory estetyczne œrodowiska b¹dŸ kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
— „przekroczenia standardów emisyjnych”,
b) zabudowê i zagospodarowanie terenu nale¿y
kszta³towaæ z uwzglêdnie–niem ustaleñ zawartych w § 7 pkt 1 oraz § 12 pkt 2 lit. d.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu; dopuszcza siê mo¿liwoœæ korekty podzia³u terenu przy wyznaczaniu granicy z terenem 6U–MN na warunkach okreœlonych w § 5 pkt 2.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki nie wiêksza ni¿ 20%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 40% powierzchni dzia³ki.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysokoœæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; wysokoœæ budynku nie mo¿e
przekroczyæ 12,0 m;
2) wysokoœæ coko³u budynku nie mo¿e przekroczyæ
0,60 m od poziomu terenu;
3) parametry dachu:
a) pokrycie ceramiczne w odcieniu tradycyjnym
lub zbli¿one wygl¹dem, tj.: kszta³tem, faktur¹,
kolorem do pokrycia ceramicznego,
b) dachy dwuspadowe, symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 40 ÷ 45 stopni; na
poddaszu dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania œcianek kolankowych o wysokoœci do 1,0 m
licz¹c od poziomu pod³ogi – przy zachowaniu
warunku jak w pkt 5 ppkt 1,
c) g³ówne kalenice równoleg³e do drogi krajowej,
d) dopuszcza siê stosowanie wystawek dachowych i okien po³aciowych; w przypadku zastosowania wystawek dachowych – nale¿y
wykonaæ je wed³ug jednolitej zasady dla wszyst-
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kich budynków sytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej, w tym budynków na terenie 6U–MN; pokrycie wystawek wykonaæ z materia³ów
zastosowanych do pokryæ po³aci dachowych;
4) budynek sytuowaæ elewacj¹ frontow¹ równolegle
do drogi krajowej;
5) od strony terenów mieszkaniowych zastosowaæ
zieleñ izolacyjn¹ – o charakterze dekoracyjnym;
6) skala i formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ do
tradycji miejscowej, nie mog¹ zak³óciæ krajobrazu kulturowego wsi;
7) nawierzchnie parkingów wykonaæ z zastosowaniem pokrycia a¿urowego;
8) w rozwi¹zaniach projektowych dotycz¹cych odwodnienia terenu nale¿y uwzglêdniæ tendencjê do
zalegania wody w warstwach powierzchniowych;
9) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i innych uci¹¿liwoœci wynikaj¹cych
z s¹siedztwa drogi krajowej Nr 55 – do obowi¹zków
inwestora nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed wymienionymi wy¿ej czynnikami,
np. w postaci ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej itp.;
10) zakazuje siê sytuowania noœników reklamowych
wolno stoj¹cych oraz tymczasowych obiektów us³ugowo – handlowych;
11) dopuszcza siê mo¿liwoœæ sytuowania noœników
reklamowych na elewacjach frontowych budynków – bezpoœrednio na elewacji lub w odleg³oœci
do 1,0 m od elewacji; wielkoœæ i forma reklam nie
mog¹ zas³oniæ naturalnego oœwietlenia otworów
okiennych oraz zak³óciæ podzia³ów kompozycyjnych elewacji; powierzchnia reklam nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 10% powierzchni elewacji eksponowanych z terenów publicznych (powierzchnia liczona ³¹cznie z otworami drzwiowymi i okiennymi).
§ 20
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 6U–MN.
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy us³ugowej i
mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia u¿ytkowa czêœci us³ugowej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
30% powierzchni u¿ytkowej ca³ego budynku.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu:
a) zakazuje siê lokalizacji „przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko” – z
uwzglêdnieniem wymogów ustawy prawa ochrony
œrodowiska, szczególnie w zakresie:
— emisji „zanieczyszczeñ”, które mog³yby m.in.
pogorszyæ walory estetyczne œrodowiska b¹dŸ
kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
— „przekroczenia standardów emisyjnych”,
b) zabudowê i zagospodarowanie terenu nale¿y
kszta³towaæ z uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych
w § 7 pkt 1.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu; wyznaczenie granicy z terenem
5U na warunkach okreœlonych w § 5 pkt 2; dopusz-
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cza siê mo¿liwoœæ korekty podzia³u nieruchomoœci
6U–MN na dzia³ki pod zabudowê us³ugow¹ z mieszkaniami – w uk³adzie szeregowym lub bliŸniaczym –
przy zachowaniu zasady wyznaczania granic podzia³u nieruchomoœci równolegle do linii rozgraniczaj¹cej
orientacyjnej lub prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej terenu z ulic¹ 3KDD.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki nie wiêksza ni¿ 20%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 40% powierzchni dzia³ki.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysokoœæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; wysokoœæ budynku nie mo¿e
przekroczyæ 12,0 m;
2) wysokoœæ coko³u budynku nie mo¿e przekroczyæ
0,60 m od poziomu terenu;
3) parametry dachu:
a) pokrycie ceramiczne w odcieniu tradycyjnym
lub zbli¿one wygl¹dem, tj. kszta³tem, faktur¹,
kolorem do pokrycia ceramicznego;
b) dachy dwuspadowe, symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 40 ÷ 45 stopni; na poddaszu dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania
œcianek kolankowych o wysokoœci do 1,0 m, licz¹c od poziomu pod³ogi – przy zachowaniu
warunku jak w pkt 5 ppkt 1;
c) g³ówna kalenica równoleg³a do drogi krajowej;
d) dopuszcza siê stosowanie wystawek dachowych oraz okien po³aciowych; w przypadku zastosowania wystawek dachowych – nale¿y
wykonaæ je wed³ug jednolitej zasady dla wszystkich budynków sytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej, w tym budynków na terenie 5U; pokrycie
wystawek wykonaæ z materia³ów zastosowanych do pokryæ po³aci dachowych;
4) budynek sytuowaæ elewacj¹ frontow¹ równolegle
do drogi krajowej;
5) od strony terenów mieszkaniowych zastosowaæ
zieleñ izolacyjn¹ – o charakterze dekoracyjnym;
6) powierzchnie parkingu wykonaæ z zastosowaniem
pokrycia a¿urowego;
7) skala i formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ do
tradycji miejscowej, nie mog¹ zak³óciæ krajobrazu kulturowego wsi;
8) w rozwi¹zaniach projektowych dotycz¹cych odwodnienia terenu nale¿y uwzglêdniæ tendencjê do
zalegania wody w warstwach powierzchniowych;
9) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i innych uci¹¿liwoœci wynikaj¹cych
z s¹siedztwa drogi krajowej Nr 55 – do obowi¹zków
inwestora nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed wymienionymi wy¿ej czynnikami,
np.: w postaci ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej itp.;
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10) zakazuje siê sytuowania noœników reklamowych
wolno stoj¹cych oraz tymczasowych obiektów us³ugowo – handlowych;
11) dopuszcza siê mo¿liwoœæ sytuowania noœników
reklamowych na elewacjach frontowych budynków – bezpoœrednio na elewacji lub w odleg³oœci
do 1,0 m od elewacji; wielkoœæ i forma reklam nie
mog¹ zas³oniæ naturalnego oœwietlenia otworów
okiennych oraz zak³óciæ podzia³ów kompozycyjnych elewacji; powierzchnia reklam nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 10% powierzchni elewacji eksponowanych z terenów publicznych (powierzchnia liczona ³¹cznie z otworami drzwiowymi i okiennymi).
§ 21
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW 7 MN, 8aMN
i 8bMN.
1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbêdnym zagospodarowaniem towarzysz¹cym np.: gara¿u, altany,
tarasu, obiektu gospodarczego itp.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenów oraz inne
szczególne warunki zagospodarowania terenów: Zabudowê i zagospodarowanie terenów nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych w § 7
pkt 1.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: zgodnie
z rysunkiem planu; wielkoœæ dzia³ki ustala siê na terenie 7 MN na 1900 m2 z tolerancj¹ 5%, na terenach
8aMN i 8bMN na 1450 m 2 z tolerancj¹ 5%; dopuszcza siê mo¿liwoœæ korekty podzia³u nieruchomoœci
– na warunkach jak w § 5 pkt 3 pod warunkiem, ¿e nie
zak³óci to rytmu zabudowy wzd³u¿ ulicy; istnieje mo¿liwoœæ powiêkszenia dzia³ek na terenie 7 MN o czêœæ
terenu 10IM pod warunkiem spe³nienia wymogów
okreœlonych w § 23 pkt 2.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki nie wiêksza ni¿ 16%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 70% powierzchni dzia³ki.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym;
2) wysokoœæ zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; wysokoœæ budynku nie mo¿e
przekroczyæ 10,0 m;
3) wysokoœci coko³ów budynków nie mog¹ przekroczyæ 0,60 m od poziomu terenu;
4) parametry dachu:
a) pokrycie ceramiczne w odcieniu tradycyjnym
lub zbli¿one wygl¹dem, tj. kszta³tem, faktur¹,
kolorem do pokrycia ceramicznego,
b) dachy dwuspadowe, symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 40 ÷ 45 stopni; na poddaszu dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania
œcianek kolankowych o wysokoœci do 1,0 m, licz¹c od poziomu pod³ogi – przy zachowaniu
warunku jak w pkt 5 ppkt 2,

c) g³ówne kalenice dachów sytuowaæ równolegle
do ulic dojazdowych,
d) dopuszcza siê stosowanie wystawek dachowych i okien po³aciowych – pokrycie wystawek
dachowych wykonaæ z materia³ów zastosowanych do pokrycia po³aci dachowych;
5) budynki sytuowaæ elewacjami frontowymi równolegle do ulic;
6) skala i formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ do
tradycji miejscowej, nie mog¹ zak³óciæ krajobrazu kulturowego wsi;
7) w rozwi¹zaniach projektowych dotycz¹cych odwadniania terenów 8aMN i 8bMN nale¿y uwzglêdniæ tendencjê do zalegania wody w warstwach
powierzchniowych;
8) dojazd do budynków na terenie 7 MN nale¿y zapewniæ z drogi 4KDD, a do budynków na terenach
8aMN i 8bMN z drogi 2KDD.
§ 22
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 9 MW.
1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z niezbêdnym zagospodarowaniem towarzysz¹cym, np. gara¿, obiekt gospodarczy,
itp.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: zabudowê i zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ z
uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych w § 7 pkt 1 i 2
oraz § 12 pkt 2 lit. d.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: teren nie
mo¿e podlegaæ podzia³owi nieruchomoœci w celu wyznaczenia dzia³ek pod now¹ zabudowê.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu nie wiêksza ni¿ 20%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 60% powierzchni terenu.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) adaptacja istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej;
dopuszcza siê adaptacjê budynku gara¿owo – gospodarczego przylegaj¹cego do ulicy dojazdowej
4KDD – pod warunkiem zachowania bezpieczeñstwa ruchu drogowego na tej ulicy oraz poprawy
estetyki budynku;
2) dopuszcza siê mo¿liwoœæ rozbudowy istniej¹cych
budynków mieszkalnych, przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
a) wysokoœæ czêœci dobudowywanej – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
wysokoœæ nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci istniej¹cych budynków mieszkalnych i nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 10,0 m,
b) wysokoœæ coko³u czêœci dobudowywanej – nie
wiêksza ni¿ w budynkach istniej¹cych,
c) sposób usytuowania czêœci dobudowywanej –
równolegle do ulicy lub w nawi¹zaniu do istniej¹cego na terenie 9 MW uk³adu zabudowy,
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d) parametry dachu:
— pokrycie ceramiczne w odcieniu tradycyjnym
lub zbli¿one wygl¹dem, tj. kszta³tem, faktur¹, kolorem do pokrycia ceramicznego,
— dachy dwuspadowe, symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 40 ÷ 50 stopni;
g³ówne kalenice dachów sytuowaæ równolegle do ulicy lub w nawi¹zaniu do istniej¹cego
na terenie 9 MW uk³adu zabudowy,
e) dopuszcza siê stosowanie wystawek okiennych
i okien po³aciowych – pokrycie wystawek dachowych wykonaæ z materia³ów zastosowanych
do pokrycia po³aci dachowych,
f) skala i formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ
do tradycji miejscowej, nie mog¹ zak³óciæ krajobrazu kulturowego wsi,
g) w warunkach ewentualnej przebudowy, rozbudowy, remontu istniej¹cego budynku dawnej
szko³y nale¿y uwzglêdniæ poprawê jego estetyki i formy architektonicznej przy zachowaniu
warunków okreœlonych w § 7 pkt 2;
3) zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej;
4) dojazd i dojœcie do budynków na terenie 9 MW z
drogi 4KDD, a ponadto z drogi 2KDD do budynku
na dzia³ce Nr 425 i do dzia³ki Nr 424/3.
§ 23
USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENU 10 IM.
1. Przeznaczenie terenu: teren rowu melioracyjnego z
ruroci¹giem, istniej¹cy – adaptacja. Ruroci¹g jest
fragmentem systemu obs³uguj¹cego odwodnienie
terenów po³o¿onych poza granicami planu – nale¿y
rozwa¿yæ mo¿liwoœæ jego wykorzystania do odwodnienia terenów objêtych planem.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji obiektów budowlanych;
w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ zieleñ nisk¹; istnieje mo¿liwoœæ zasypania rowu i w³¹czenia
terenu 10 IM w granice dzia³ek budowlanych na terenie 7 MN – pod warunkiem spe³nienia ww. wymogów oraz zapewnieniu dostêpu do ruroci¹gu dla
przeprowadzania niezbêdnych prac zwi¹zanych z
jego eksploatacj¹.
3. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci: dopuszcza
siê mo¿liwoœæ podzia³u terenu 10 IM w celu powiêkszenia dzia³ek na terenie 7 MN.
4. WskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie maj¹ zastosowania na przedmiotowym terenie.
5. Parametry kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ budowlanych, zieleni wysokiej i
œrednio wysokiej.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 24
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
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§ 25

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Gardeja.
§ 26.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Krzywdziñski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/213/2006
Rady Gminy w Gardei
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, obejmuj¹cego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudzi¹dzkiej.
ROZSTRZYGNIÊCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jak
wy¿ej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zmianami)
Rada Gminy w Gardei rozstrzyga, co nastêpuje:
Do projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy w Gardei w dniach od
28.06.2005 r. do 26.07.2005 r. wniesiona zosta³a jedna
uwaga – przez wspó³w³aœcicieli dzia³ki Nr 424/5, dotycz¹ca terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem
9 MW. Dotyczy³a ona braku zgody wspó³w³aœcicieli dzia³ki Nr 424/5 na dojœcie i dojazd przez ich teren do dzia³ek
Nr Nr 424/3 i 425 – w formie s³u¿ebnoœci gruntowej.
Wniesion¹ uwagê uznaje siê za zasadn¹ i ustala siê
uwzglêdniæ j¹ w projekcie planu, w postaci wyznaczenia terenu przeznaczonego na oddzielny dojazd do dzia³ek Nr Nr 424/3 i 425 (na terenie 9 MW) – z drogi 2KDD.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIV/213/2006
Rady Gminy w Gardei
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, obejmuj¹cego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudzi¹dzkiej.
ROZSTRZYGNIÊCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zmianami)
Rada Gminy w Gardei rozstrzyga, co nastêpuje:
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1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy obejmuj¹:
1) budowê dróg publicznych, w tym:
a) budowê ulic dojazdowych utwardzonych z jednostronnym chodnikiem i oœwietleniem – d³ugoœæ ³¹czna ok. 490 m, w tym;
— na terenie 2KDD – ok. 180 m,
— na terenie 3KDD – ok. 110 m,
— na terenie 4KDD – ok. 200 m,
b) budowê ulicy dojazdowej (siêgacza) utwardzonej z oœwietleniem:
— na terenie 2KDD – ok. 45 m,
c) budowê chodnika z wydzielon¹ œcie¿k¹ rowerow¹, wykonanie oœwietlenia chodnika – (na terenia 1KD – w ci¹gu drogi krajowej Nr 55
Grudzi¹dz – Kwidzyn) – d³ugoœæ ok. 120 m,
2) budowê uzbrojenia terenów w sieci infrastruktury
technicznej w zakresie:sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna dla obs³ugi planowanych 5 budynków
mieszkalnych jednorodzinnych (na terenach 7 MN,
8aMN, 8bMN), budynku us³ugowego (na terenie
5U) i budynku us³ugowo – mieszkalnego (na terenie 6U–MN); sieci prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic; d³ugoœæ sieci – po oko³o 500 m
ka¿da.
2. Zasady finansowania inwestycji wymienionych w
pkt. 1.
Inwestycje nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy nale¿y uwzglêdniæ w bud¿ecie gminy uchwalonym na dany rok – uwzglêdniaj¹c przedmiot finansowania,
wysokoœæ finansowania oraz zak³adany czas realizacji tych inwestycji.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ ubiegania o dofinansowanie inwestycji jak wy¿ej, np.: poprzez dotacje i fundusze, w tym fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
a tak¿e wspó³finansowanie na podstawie umowy z
zainteresowanym inwestorem.
3. Zak³adany czas realizacji inwestycji wymienionych
w pkt. 1.
Inwestycje realizowane bêd¹ sukcesywnie i finansowane przy pomocy œrodków bud¿etowych Gminy
oraz pozyskanych ze œrodków zewnêtrznych (obcych).
4. Sposób realizacji inwestycji wymienionych w pkt. 1;
przez przedsiêbiorstwa bran¿owe posiadaj¹ce wymagane uprawnienia (koncesje).
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UCHWA£A Nr XXXIV/215/2006
Rady Gminy w Gardei
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128)
oraz art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z
2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179,
poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) Rada Gminy w Gardei
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe
zasady jego przyznawania i wyp³acania w brzmieniu
okreœlonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2006 roku do
31 grudnia 2006 roku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXIII / 1 4 4 / 2005 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe
zasady jego przyznawania i wyp³acania (Dz. Urz. Wojew. Pom. z 2005 r. Nr 64, poz. 1212).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Krzywdziñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIV/215/2006
Rady Gminy w Gardei
z dnia 22 lutego 2006 r.
REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§1
Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szkole (placówce), dla której organem
prowadz¹cym jest Gmina GARDEJA i posiadaj¹cemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
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§2
1. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3,4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4,6%
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5,7%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie – 6,8%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla
siê do pe³nego z³otego.
§3
1. Do cz³onków rodziny, o której mowa w § 2 ust. 1 zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
3) dzieci, pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego ma³¿onka do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez niego
szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) dzieci niepracuj¹ce bêd¹ce studentami, pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
ma³¿onka, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych,
nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego
Ÿród³a dochodów.
2. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1 nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek
jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y (placówki), a dyrektor szko³y (placówki)
otrzymuj¹cy dodatek – pe³nomocnika oœwiaty. W
przypadku nie powiadomienia dyrektora szko³y (placówki) lub pe³nomocnika oœwiaty o zmianie liczby
cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela œwiadczenie podlega zwrotowi.
§4
1. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w § 2 ust. 1.
Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach (placówkach) przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez niego pracodawcê.
§5
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o
których mowa w § 4 ust. 1, na ich wspólny wniosek. Na-

uczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Wójt Gminy.
§6
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) Niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie.
§7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w
przypadku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do
s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na który umowa ta by³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrêbnych przepisach.

1545
UCHWA£A Nr XXXIV/216/2006
Rady Gminy w Gardei
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki op³aty za wywóz
odpadów komunalnych drobnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy 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 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) w zwi¹zku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180,
poz. 1495) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za wywóz j e d n e g o
pojemnika odpadów komunalnych drobnych w wysokoœci:
1. Pojemnik110 l przy wywozie 1 raz w miesi¹cu –
7,45 z³ + podatek V A T.
2. Pojemnik 1100 l przy wywozie 1 raz w miesi¹cu –
74,50 z³ + podatek V A T.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
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§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/118/2004 Rady Gminy w
Gardei z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
górnej stawki op³aty za wywóz odpadów komunalnych
drobnych.
§4
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Za³¹cznik
do uchwa³y nr 194/XXXIX/2006
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 kwiecieñ 2006 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŒCIEKÓW
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2006 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Celem niniejszego regulaminu jest:
1. Okreœlenie praw i obowi¹zków Zak³adu Us³ug Wodnych Spó³ka z o.o. w S³upsku ul. Szczeciñska 86
76–200 S³upsk oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo–kanalizacyjnych œwiadczonych przez ten Zak³ad,
wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu
œcieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747 z póŸn.zm.) oraz z
przepisów wykonawczych tej ustawy.
2. Ustanowienie warunków przy³¹czenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy.
3. Udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwoœciach dostêpu i warunkach przy³¹czenia do sieci.
4. Udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków Zak³adów
wodoci¹gowo–kanalizacyjnych i odbiorców us³ug.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Krzywdziñski

1546
UCHWA£¥ Nr 194/XXXIX/2006
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
W sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie Gminy Trzebielino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
Nr 142, poz. 1591,Nr 23 poz. 220,Nr 62,poz 558,Nr 113
poz. 984,Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz 1906, z 2003
Nr 80 poz. 717,Nr 162,poz. 1568 z 2004 Nr 102
poz. 1055,Nr 116 poz. 1203,Nr 167 poz. 1759) oraz
art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz.U.Nr 72, poz. 747 z póŸn.zm.), Rada Gminy w Trzebielinie, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwaliæ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie Gminy Trzebielino w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Trzebielino.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Kula

§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 z póŸn. zm.),
2. odbiorca – odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2
pkt 3) ustawy,
3. osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci – osoba dysponuj¹ca tytu³em prawnym do nieruchomoœci,
4. przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo–kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4)
ustawy,
5. umowa – umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
6. wodomierz g³ówny – przyrz¹d pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,
7. wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
8. dodatkowy wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy okreœleniu iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej,
9. okres obrachunkowy – okreœlony w umowie okres
rozliczeñ za us³ugi dostawy wody i odprowadzania
œcieków.
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ROZDZIA£ 2
Minimalny poziom us³ug œwiadczonych przez Zak³ad
Us³ug Wodnych Spó³ka z o.o. w S³upsku
§3
Zak³ad Us³ug Wodnych Spó³ka z o.o. w S³upsku zgodnie z przepisami ustawy ma obowi¹zek zapewniæ:
1) Zdolnoœæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych iloœciach oraz dostaw wody i odprowadzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e
zapewniæ nale¿yt¹ jakoœæ dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków.
2) Spe³nienie wymagañ w zakresie jakoœci us³ug wodoci¹gowo–kanalizacyjnych, okreœlonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków.
3) Spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okreœlonych w zezwoleniu, o którym mowa w
pkt. 2.
4) Okreœlenie dopuszczalnych wskaŸników zanieczyszczeñ odbieranych œcieków, a tak¿e kontrolowanie,
czy jakoœæ przyjmowanych œcieków jest zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,
5) Spe³nianie warunków wprowadzenia ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru na zasadach okreœlonych w zezwoleniu,
6) Dokonanie na w³asny koszt niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych w jego posiadaniu, za wyj¹tkiem usuwania
uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy,
7) Dokonanie na w³asny koszt niezbêdnych napraw
przy³¹czy bêd¹cych w jego posiadaniu, za wyj¹tkiem
usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy,
8) Instalowanie na w³asny koszt wodomierzy g³ównych
po odbiorze technicznym przy³¹cza i zawarciu umowy,
9) Ponoszenie kosztów zakupu i utrzymania wodomierza g³ównego.
§4
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i niepowoduj¹cy pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych przez Zak³ady wodoci¹gowo–kanalizacyjne oraz nieutrudniaj¹ce dzia³alnoœci
Zak³adu, a w szczególnoœci do:
1. u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej
na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej,
powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2. zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3. u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4. umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Zak³adu Us³ug Wodnych Spó³ka z o.o. w S³upsku wstêpu na teren nieruchomoœci i do pomieszczeñ w celach
okreœlonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5. poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie œcieków,
6. wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego, wy³¹cznie w celach okreœlonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§5
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków okreœlaj¹
przepisy art. 6 ustawy.
§6
Dostarczanie wody lub odprowadzanie œcieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzenie œcieków zawartej miêdzy Zak³adem, a
odbiorc¹ us³ug.
§7
Zak³ad jest zobowi¹zany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie œcieków z osob¹, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do sieci i
która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§8
1. Zak³ad zawiera umowê na wniosek przysz³ego odbiorcy, po spe³nieniu przez niego warunków technicznych przy³¹czenia oraz wylegitymowaniu siê
tytu³em prawnym do nieruchomoœci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która korzysta
z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z
przy³¹czonej nieruchomoœci.
§9
1. Umowa okreœla obowi¹zki stron w zakresie utrzymania przy³¹czy oraz zasad usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przy³¹cza s¹ w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialnoœæ Zak³adu za zapewnienie ci¹g³oœci i jakoœci œwiadczonych us³ug jest ograniczona
do posiadanych przez Zak³ad urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa okreœla miejsce wykonywania us³ugi dostawy wody i odbioru œcieków
§ 10
1. Umowa, o której mowa w § 6 zawiera w szczególnoœci postanowienia dotycz¹ce:
1) Iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
œwiadczenia,
2) Sposobów i terminów wzajemnych rozliczeñ,
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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 i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) Ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa
w art. 18 ustawy,
7) Okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoœci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 stanowi¹
legitymacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika Zak³adu okreœlaj¹ce czynnoœci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoœci us³ug, w
szczególnoœci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i
sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy
w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno–remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z
umow¹.
§ 11

dzanie œcieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano –monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 16
Treœæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron,
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
§ 17
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wygaœniêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 18
Taryfowe ceny i stawki op³at jako okreœlane, zgodnie
z przepisami ustawy przez Zak³ad i zatwierdzane uchwa³¹ rady gminy, nie podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków.
§ 19

Umowa, o której mowa w § 6 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub,
z którego maja byæ odprowadzane œcieki albo z osob¹ korzystaj¹c¹ z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie
prawnym.

Integraln¹ czêœci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie œcieków stanowi za³¹cznik, sk³adany
przez odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z
us³ug, okreœlaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz
rodzaj, iloœæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców
us³ug, równie¿ jakoœæ odprowadzanych œcieków.

§ 12

§ 20

Je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w § 6 zawierana
jest z w³aœcicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoœci wspólnej.

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony lub okreœlony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycz¹ca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 13
Na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Zak³ad zawiera umowy z korzystaj¹cymi z
lokali osobami, o których mowa w § 12 je¿eli;
1. we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zak³adem,
2. zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zak³adem odnoœnie ich typu,
3. mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4. wnioskodawca i Zak³ad ustali sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych
lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5. mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 14
Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 11 i
12 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki
o których mowa w § 13.
§ 15
Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowa-

§ 21
1. Umowa zawarta na czas nieokreœlony mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron za uprzednim trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w
ka¿dym czasie, przez z³o¿enie pisemnego oœwiadczenia woli w siedzibie przedsiêbiorstwa lub przes³ania listem poleconym.
2. Umowa zawarta na czas okreœlony mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron za uprzednim jednomiesiêcznym okresem wypowiedzenia dokonanym
w ka¿dym czasie, przez z³o¿enie pisemnego oœwiadczenia woli w siedzibie przedsiêbiorstwa lub przes³ania listem poleconym.
3. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron.
4. Umowa wygasa w przypadku œmierci odbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, upad³oœci strony, utraty przez
Zak³ad zezwolenia.
§ 22
Po rozwi¹zaniu umowy przedsiêbiorstwo dokonuje
zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz g³ówny.
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ROZDZIA£ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach
§ 23
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone przez Zak³ad z odbiorcami us³ug na podstawie okreœlonych w
taryfach cen i stawek op³at oraz iloœci dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków.

nie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni
od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
ROZDZIA£ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci oraz odbiór przy³¹cza
§ 30

1. Iloœæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystaj¹cymi z lokali w budynkach wielolokalowych, iloœæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie wodomierzy
zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy
odczytem wodomierza g³ównego sum¹ odczytanych
wodomierzy przy punktach czerpalnych.

1. Przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Zak³ad po otrzymaniu wniosku okreœla warunki techniczne przy³¹czenia do posiadanej sieci.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeœniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zak³adem.
4. Przed zawarciem umowy Zak³ad dokonuje odbioru
technicznego wykonanego przy³¹cza w formie protoko³u odbioru, celem stwierdzenia czy zosta³y spe³nione warunki techniczne.
5. Umowa okreœli zakres utrzymywania przy³¹czy przez
Zak³ad.

§ 25

§ 31

1. Iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci dostarczonej wody.

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z nieruchomoœci/, która ma byæ przy³¹czona do sieci.

§ 26

§ 32

1. W rozliczeniach iloœci odprowadzanych œcieków iloœæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie w przypadkach, gdy wielkoœæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
2. W przypadku poboru wody z ujêæ odbiorcy, iloœæ œcieków wprowadzonych do urz¹dzeñ przedsiêbiorstwa
ustala siê na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na w³asnych ujêciach.

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej 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/
a w szczególnoœci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne/ u¿ytkowe) 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.
2. Do wniosku/, o którym mowa w ust. 1/ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci/ powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci/której dotyczy wniosek/ i
2) mapê sytuacyjn¹/ okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci/, o której mowa w ust. 1/ wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 24

§ 27
1. Strony okreœl¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿
sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji, co do wysokoœci faktury, nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania
nale¿noœci.
§ 28
Odbiorca reguluje nale¿noœci za dostarczon¹ wodê i
odprowadzone œcieki na podstawie faktur wystawianych
przez przedsiêbiorstwo w okresach obrachunkowych
okreœlonych w umowie.
§ 29
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki w terminie 14 dni od daty
dostarczenia faktury,
2) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noœci, a na ¿¹da-

§ 33
1. Zak³ad okreœla warunki przy³¹czenia i przekazuje
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wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten mo¿e ulec przed³u¿eniu.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okreœlenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy/
2) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoœci odprowadzanych œcieków,
3) termin wa¿noœci warunków przy³¹czenia.
§ 34
1. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania przy³¹cza jest
wczeœniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej
z Zak³adem, oraz spe³nienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.Zak³ad dokonuje uzgodnienia w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentacji.
2. Odbioru przy³¹cza dokonuje Zak³ad na wniosek osoby okreœlonej w § 31.
§ 35
1. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci, je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przy³¹czenia.
2. Zak³ad mo¿e odmówiæ wydania warunków technicznych, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoœci
przy³¹czenia, z zastrze¿eniem § 36.
§ 36
Je¿eli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji
nie wynika planowana budowa urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie wyra¿a wolê budowy tych urz¹dzeñ, gmina
mo¿e zawrzeæ z tak¹ osob¹ umowê o wspóln¹ realizacjê inwestycji. Po zawarciu umowy, Zak³ad okreœli warunki techniczne przy³¹czenia.
ROZDZIA£ 6
Mo¿liwoœci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo – kanalizacyjnych
§ 37
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo – kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoœci tych us³ug:
1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin œwiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków,

2) w Zak³adzie udostêpnia siê nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne.
c) w regulamin œwiadczenia us³ug.
ROZDZIA£ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków
§ 38
1. Zak³ad Us³ug Wodnych Sp.z o.o. w S³upsku jest zobowi¹zany do udzielania odbiorcom us³ug informacji
dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania œcieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
œcieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i
œrodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce œwiadczenia us³ug,
w szczególnoœci, gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoœci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania
œcieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpoœrednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub œrodowiska,
3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, o którym mowa w ust. 2 Zak³ad
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
ROZDZIA£ 8
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug a w szczególnoœci sposób reklamacji oraz wymiany informacji dotycz¹cych w szczególnoœci zak³óceñ w dostawie wody i
odprowadzenia œcieków
§ 39
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 i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej œcieków:
a) 12 godzin – na telefoniczne ¿¹danie okreœlenia przewidywanego przerw i zak³óceñ w œwiadczeniu us³ug,
terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w œwiadczeniu
us³ug,
b) 7 dni – na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ o których mowa w pkt. „a",
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaœniaj¹cego.
ROZDZIA£ 9
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
§ 40
Woda do celów przeciwpo¿arowych dla obiektów jest
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dostêpna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
§ 41
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej z gmin¹.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Krokowa.
§3

ROZDZIA£ 10
Postanowienia koñcowe

Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/269/2005 Rady Gminy
Krokowa z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego,
nagród z specjalnego funduszu nagród, oraz wysokoœæ
i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ i sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach prowadzonych przez Gminê Krokowa.

§ 44

§4

W sprawach nieobjêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoœci przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

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

§ 42
Iloœæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreœleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê
stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach.
§ 43
Nale¿noœci za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe reguluje gmina.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

1547
UCHWA£A Nr XL/398/2005
Rady Gminy Krokowa
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu okreœlaj¹cego
wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego oraz wysokoœæ i
warunki wyp³acania innych œwiadczeñ i sk³adników
wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach prowadzonych przez Gminê Krokowa.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.),
w zwi¹zku z art 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm), Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ
i sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku
pracy nauczycieli w szko³ach prowadzonych przez Gminê Krokowa.

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XL/398/2005
Rady Gminy Krokowa
z dnia 21 grudnia 2005 r.
REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw, wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego oraz
wysokoœæ i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ i
sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach prowadzonych przez
Gminê Krokowa.

I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE
§1
1. Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê, bez bli¿szego okreœlenia, pojêcia nauczyciel, szko³a, sta¿,
zwi¹zki zawodowe – nale¿y rozumieæ te pojêcia tak,
jak definiuje je art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸn. zm.).
2. Ilekroæ w regulaminie u¿ywa siê okreœlenie minimalne wynagrodzenie za pracê – nale¿y przez to rozumieæ minimalne wynagrodzenie za pracê okreœlone
w ustawie z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. (Dz. U.
nr 200 poz. 1679, z póŸn zm.). W roku 2006 minimalne wynagrodzenie za pracê wynosi 899,10 z³.
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3. Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê pojêcia
zwi¹zki zawodowe nale¿y przez to rozumieæ: Zarz¹d
Oddzia³u ZNP w Krokowej i NSZZ "Solidarnoœæ" Komisjê Miêdzyzak³adow¹ Pracowników Oœwiaty i Wychowania Ziemi Puckiej, dzia³aj¹ce na terenie gminy.

5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

§2

1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono:
1) stanowisko kierownicze
2) wychowawstwo klasy
3) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna sta¿u
b) doradcy metodycznego.

Przez sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie
siê:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatki:
a) za wys³ugê lat,
b) funkcyjny,
c) motywacyjny,
d) za warunki pracy,
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw,
4) inne œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy, z
wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych.

IV. DODATEK FUNKCYJNY
§5

§6

III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:
1) dyrektorowi szko³y podstawowej:
— do 7 oddzia³ów – w wysokoœci 95%,
— od 8 oddzia³ów do 12 oddzia³ów – w wysokoœci
100%,
— od 13 oddzia³ów do 17 oddzia³ów – w wysokoœci 120%,
— powy¿ej 17 oddzia³ów – 150%
2) dyrektorowi gimnazjum:
— do 12 oddzia³ów – 100%,
— powy¿ej 12 oddzia³ów – 150%
3) wicedyrektorowi szko³y podstawowej:
— od 12 oddzia³ów do 17 oddzia³ów – 70%,
— powy¿ej 17 oddzia³ów – 80%,
4) wicedyrektorowi gimnazjum:
— powy¿ej 12 oddzia³ów – 90%
minimalnego wynagrodzenia za pracê.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

§4

§7

1. Wysokoœæ oraz warunki nabycia przez nauczyciela
prawa do dodatku za wys³ugê lat okreœlaj¹ przepisy
art. 33 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporz¹dzenia
cytowanego w § 3 Regulaminu.
2. 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 tego 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 dnia pierwszego miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w pe³nej wysokoœci tak¿e za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
4. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy w skutek
choroby lub koniecznoœci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za
którego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

1. Nauczycielom, o których mowa § 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
przys³uguje dodatek funkcyjny w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) za wychowawstwo klasy – w wysokoœci 4%,
2) za pe³nienie funkcji opiekuna sta¿u – w wysokoœci
10%,
3) za pe³nienie funkcji doradcy metodycznego – w
wysokoœci 35%
minimalnego wynagrodzenia za pracê.

II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§3
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz tabelê zaszeregowania, w zale¿noœci od
stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji, okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181)

§8
1. Dodatek funkcyjny przys³uguje z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powierzono funkcjê. Jeœli powierzenie funkcji nast¹pi³o z dniem pierwszym miesi¹ca, dodatek przys³uguje
z tym miesi¹cem.
2. Dodatek funkcyjny przestaje przys³ugiwaæ z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zosta³ odwo³any z funkcji lub
wygas³ okres jej pe³nienia. Jeœli odwo³anie nast¹pi³o z dniem pierwszym miesi¹ca lub z tym dniem wygas³ okres pe³nienia funkcji, dodatek nie przys³uguje
od tego miesi¹ca.
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3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas
okreœlony, traci prawo do dodatku z up³ywem tego
okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie. Je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca –
od tego dnia.
4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 5, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej 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 stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego
pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od
tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
6. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7, wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 6.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
V. DODATEK MOTYWACYJNY
§9
1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, stanowi 3%
kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze
tych nauczycieli – pozostawia siê go do dyspozycji dyrektorów szkó³.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³, stanowi
3% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych dyrektorów – pozostawia siê go do dyspozycji organu prowadz¹cego.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w tym dyrektora, nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 4% i nie wy¿szy ni¿
20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, to jest na 6 miesiêcy, tj.:
a) na okres od stycznia do czerwca – w terminie do
koñca lutego;
b) na okres od lipca do grudnia – w terminie do koñca sierpnia.
5. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o
których mowa w § 10 ustala dyrektor, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.
6. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora
uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o których
mowa w § 11 ustala wójt gminy, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.
7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
8. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom,
w tym dyrektorom:
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesiêcy od daty
udzielenia kary,

2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
9. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
10. Informacjê o przyznaniu dodatku przekazuje siê w
formie pisemnej.
§ 10
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny na
warunkach ogólnych okreœlonych w § 6 rozporz¹dzenia cytowanego w § 3 Regulaminu. oraz wysokoœci i na warunkach oraz zasadach okreœlonych w
§ 9–10 Regulaminu.
2. Nowo zatrudniony nauczyciel, w tym dyrektor, nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szko³ach na terenie Gminy Krokowa pó³ roku
szkolnego, z zastrze¿eniem § 9 ust. 8.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskanie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) osi¹ganie w pracy dydaktyczno – wychowawczej pe³nej realizacji programu nauczania oraz
wprowadzanie nowych treœci, korelacji treœci
programowych z innymi przedmiotami, a tak¿e
uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami albo
sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach,, itp.,
b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania,
c) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych
w zajêciach dydaktyczno – wychowawczych, tj.
prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
d) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
e) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na
rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
f) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cych na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
spo³ecznej.
2) Jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) efektywne przygotowanie do przydzielonych
obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych – udzia³
w doskonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych
formach doskonalenia zawodowego,
c) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych z warsztatem pracy,
d) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
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e) dba³oœæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
f) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
g) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
3) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci
szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie
innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
statutowych szko³y.
§ 11
l) Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szko³y, poza wymienionymi w § 10 jest spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych szko³y
w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposa¿enie w œrodki dydaktyczne, sprzêt, organizowanie dzia³alnoœci administracyjnej, gospodarczej,
kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad
przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i
ppo¿.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y w tym równie¿ pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych,
3) dba³oœæ o mienie szko³y w tym: organizowanie
przegl¹dów technicznych, prac konserwacyjno –
remontowych, przegl¹dów inwentarzowych, czystoœæ i estetyka szko³y,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych, dysponowanie funduszem socjalnym,
dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
ocenianie pracy nauczycieli, organizowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w
zawodzie, zachêcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceñ i wniosków pokontrolnych,
6) kszta³towanie atmosfery pracy w szkole s³u¿¹cej
realizacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników,
7) wspó³praca z organami szko³y oraz zwi¹zkami zawodowymi,
8) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceñ i wniosków organu
prowadz¹cego.

VI. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 12
Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych i uci¹¿liwych warunkach okreœlonych w przepisach § 8 i § 9 rozporz¹dzenia cytowanego w § 3 Regulaminu.
§ 13
1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje nauczycielowi za prowadzenie:
1) zajêæ rewalidacyjno – wychowawczych z dzieæmi
i m³odzie¿¹ upoœledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim – 20%,
2) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w klasach
specjalnych – 20%
3) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego–20%,
4) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych – 25%,
wynagrodzenia zasadniczego, je¿eli jest wykonywana w pe³nym wymiarze godzin, za które wynagrodzenie przys³uguje.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje za rzeczywiœcie przepracowane godziny i w wysokoœci proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin
w stosunku do etatowego pensum.
§ 14
1. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi za prowadzenie:
1) zajêæ wymienionych w § 13 prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia
(Dz. U. nr 17, poz. 162), uzasadnia koniecznoœæ
sprawowania sta³ej opieki lub udzielania pomocy,
oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej
16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoœci organizmu z przyczyn, o których mowa w
§ 32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci (Dz. U.
nr 139, poz. 1328),
2) zajêæ w klasie specjalnej z upoœledzeniem umys³owo w stopniu lekkim, w której znajduje siê co
najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym,
wymienionym w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia oraz w 32
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci, a w przypadku gdy w takim oddziale lub grupie wychowawczej znajduje
siê dziecko upoœledzone umys³owo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, ¿e
zajêcia dydaktyczne s¹ prowadzone wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w
tego typu szkole specjalnej, a zajêcia wychowaw-
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cze – wed³ug odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê
w wysokoœci 30% wynagrodzenia zasadniczego, je¿eli jest wykonywana w pe³nym wymiarze godzin, za
które wynagrodzenie przys³uguje.
2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje za
rzeczywiœcie przepracowane godziny i w wysokoœci
proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.
§ 15
1. W razie zbiegu prawa do dodatków wymienionych w
§ 13 i § 14 przys³uguje jeden dodatek – wy¿szy.
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
VII. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW.
§ 16
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i
godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê dziel¹c odpowiedni¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (³¹cznie z dodatkiem za trudne i uci¹¿liwe
warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w takich warunkach) przez miesiêczna liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
ustalonego dla tego rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela lub
doraŸnego zastêpstwa 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.
§ 17
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
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, z wyj¹tkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznoœciowego okreœlonego Kodeksem
Pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom
w celu kszta³cenia i doskonalenia.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, zawieszenia
zajêæ z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji,
udzia³u nauczyciela w konferencji metodycznej, urlopowanych i zwalnianych na podstawie art. 25 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, Dnia Edukacji
Narodowej, wyjazdem nauczycieli na konkursy i wycieczki szkolne – traktuje siê jako godziny zrealizowane.

§ 18
1. 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 art. 42
ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z
uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
VIII. DODATKI MIESZKANIOWE
§ 19
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w szko³ach, dla których organem
prowadz¹cym jest gmina Krokowa i posiadaj¹cemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. W przypadku zatrudnienia w wiêcej ni¿ jednej szkole dodatek przys³uguje tylko w jednej szkole.
§ 20
1. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8%,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 10%,
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie – 12%
minimalnego wynagrodzenia pracowników.
2. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu, nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 18 – tego roku ¿ycia, a w
przypadku kontynuowania nauki nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 25 roku ¿ycia.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie
okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 25 ust. 3, na ich wspólny wniosek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 75

— 5406 —

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – wójt gminy.
§ 21
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Poz. 1547, 1548 i 1549

Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póŸn. zm.)
i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P
Nr 68, poz. 956), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX / 378 / 2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia
wysokoœci rocznych stawek podatku od œrodków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2006 roku:
1. Zmienia siê treœæ § 1 pkt 4 w zakresie stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, przy dwóch osiach, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 31 ton z
istniej¹cej: „1937,76” na: „1936,29”.
2. Treœæ pozosta³ych § nie ulega zmianie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Krokowa.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§3

§ 22

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2006 roku

1. Wysokoœæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom:
1) dodatku wiejskiego,
2) dodatku za uci¹¿liwoœæ,
3) nagród jubileuszowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
5) zasi³ku na zagospodarowanie,
6) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,
7) odpraw z tytu³u przejœcia na emeryturê,
okreœlaj¹ odpowiednie przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej.
§ 23
Regulamin niniejszy obowi¹zuje od dnia 1 stycznia
2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 24
Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami zwi¹zków zawodowych:

1548
UCHWA£A Nr XL/399/2005
Rady Gminy Krokowa
z dnia 21 grudnia 2005 r.
zmiany uchwa³y Nr XXXIX/378/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokoœci rocznych stawek podatku od œrodków
transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2006
roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

1549
UCHWA£A Nr XXV/169/2005
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i
art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213,
poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526)
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po uzgodnieniu regulaminu ze zwi¹zkami zawodowymi
zrzeszaj¹cymi nauczycieli, Rada Gminy Suchy D¹b
uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego – stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc:
— uchwa³a Nr XVIII/ 130/ 2005 Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjêcia „Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy
oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego”.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Bucka
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXV/169/2005
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Regulamin
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne
sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ oraz
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) szkole – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem
prowadz¹cym jest Gmina Suchy D¹b,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa, w pkt.1,
3) nauczyciele – nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli
zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt.1,
4) roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia
roku nastêpnego,

5) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
6) uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
§2
Dodatek motywacyjny
1. Wysokoœæ kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny:
— dla dyrektora, wicedyrektora przyznaje siê w wysokoœci od 5% – 15% jego wynagrodzenia zasadniczego,
— dla nauczyciela przyznaje siê w wysokoœci od 1%
– 15% jego wynagrodzenia zasadniczego, nie
mniej ni¿ 10,00z³.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci
szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
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d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie
innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
statutowych szko³y.
4. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu 6 miesiêcy.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ jeden
rok.
6. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
7. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi za:
a) okres urlopu dla poratowania zdrowia,
b) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
8. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y (placówki).
9. Dyrektorom szkó³ dodatek motywacyjny przyznaje
Wójt Gminy Suchy D¹b, na podstawie niniejszego
regulaminu uwzglêdniaj¹c:
a) osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuñczej szko³y,
b) ocenê pracy dyrektora,
c) w³aœciwe dysponowanie œrodkami bud¿etowymi,
d) dba³oœæ o powierzony maj¹tek szko³y, równie¿ pod
wzglêdem przepisów BHP i walorów estetycznych,
e) przestrzeganie przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracowników i uczniów,
f) zaanga¿owanie, przedsiêbiorczoœæ i umiejêtnoœæ
wykorzystania mo¿liwoœci wynikaj¹cych z samodzielnego gospodarowania maj¹tkiem szko³y,
g) dobr¹ organizacjê i planowanie pracy w szkole,
h) dbanie o rozwój zawodowy nauczycieli i opiekê
nad nauczycielami – sta¿ystami.
10. Dodatek motywacyjny mo¿na przyznaæ nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 0,5 etatu.
11. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§3
Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:
1) dyrektorowi – w wysokoœci od 500,00 z³ do
1.200,00 z³,
2) wicedyrektorowi – w wysokoœci od 200,00 z³ do
500,00 z³.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 i 2 regulaminu, uwzglêdniaj¹c:
a) wielkoœæ szko³y
b) liczbê uczniów i oddzia³ów
c) liczbê pracowników pedagogicznych i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami

Poz. 1549

d) z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska
e) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole
f) wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe
g) prawid³ow¹ organizacjê pracy, poprawnoœæ pod
wzglêdem formalno–prawnym podejmowanych
decyzji oraz ich zasadnoœæ
h) jakoœæ sprawowanego nadzoru pedagogicznego
i kontroli wewnêtrznej, prawid³owoœæ realizacji bud¿etu szko³y i przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej
i) dzia³alnoœæ na rzecz poprawy materia³owej, rozwoju oraz osi¹gniêæ szko³y
j) podnoszenie kwalifikacji zwi¹zanych z prowadzeniem szko³y
k) wspó³pracê z Rad¹ Pedagogiczn¹, Rad¹ Rodziców, Rad¹ Szko³y oraz organem prowadz¹cym
l) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych,
ustala:
1) dla dyrektora – Wójt Gminy Suchy D¹b,
2) dla stanowisk kierowniczych, których mowa w
§ 3 ust. 1 pkt. 2 i § 3 ust. 2 regulaminu – dyrektor szko³y w porozumieniu i za zgod¹ pisemn¹
Wójta Gminy Suchy D¹b.
4. Nauczycielowi realizuj¹cemu dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e
nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo w gimnazjum – w wysokoœci –
42,00 z³
1) wychowawstwo w klasach od I – VI szko³y podstawowej – w wysokoœci – 38,00 z³
2) wychowawstwo oddzia³u przedszkolnego – w wysokoœci – 35,00 z³
3) funkcjê opiekuna sta¿u w wysokoœci – 20,00 z³.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 – 4 regulaminu powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
6. 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.
7. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 3 ust. 1–4
regulaminu nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla
podratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
8. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 3 ust. 1
i 2 nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym mowa w
§ 3 ust. 4 regulaminu.
9. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
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§4
Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych i uci¹¿liwych dla zdrowia
warunkach okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 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. 181).
2. Wykaz prac wystêpuj¹cych w szko³ach wykonywanych w trudnych warunkach:
a) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno–wychowawczych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzonymi umys³owo
w stopniu g³êbokim,
b) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
3. Wysokoœæ dodatków za pracê, o której mowa w ust.
2 wynosi 10% stawki wynagrodzenia zasadniczego
za ka¿d¹ godzinê przeprowadzonych zajêæ.
4. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ wymienionych w ust. 2 prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ wskazan¹ w § 9 ust. 1
pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 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.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181).
5. Wysokoœæ dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego za
ka¿d¹ godzinê przepracowanych zajêæ.
6. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy ustala:
1) dla dyrektora szko³y – Wójt Gminy Suchy D¹b,
2) dla wicedyrektora i nauczyciela – dyrektor szko³y.
7. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy,nauczycielowi przys³uguje jeden, wybrany przez
niego dodatek.
8. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie by³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, zastrze¿eniem § 5 ust. 3 regulaminu
w sposób okreœlony w § 5 ust. 1 regulaminu.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zuj¹cego wymiaru
godzin, o których mowa w § 5 ust. 1 regulaminu uzy-

skuje siê mno¿¹c odpowiedni 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.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy – traktuje siê
jak godziny faktycznie zrealizowane, w tym w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej
lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, rekolekcjami, udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 1 tydzieñ.
5. 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 tygodniowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 Karty 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 przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo–
wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego
dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie jak
za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
7. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 5
regulaminu, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
8. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajêæ dydaktyczno–wychowawczych i
opiekuñczych, nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u, po
przed³o¿eniu indywidualnych wykazów godzin ponadwymiarowych zatwierdzonych:
a) dla nauczycieli przez dyrektora szko³y (placówki),
b) dla dyrektora zatwierdza Wójt Gminy.
10.Wyp³ata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw nast¹pi do
10 ka¿dego miesi¹ca, za miesi¹c poprzedni.
§6
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. Fundusz nagród dla nauczycieli za osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze stanowi 1% planowane-
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go rocznego funduszu wynagrodzeñ nauczycieli, z
czego 80% œrodków przeznacza siê na nagrody dyrektorów szkó³, a 20% œrodków na nagrody Wójta
Gminy Suchy D¹b.
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom:
1) w zakresie pracy dydaktycznej:
a) osi¹ganie dobrych wyników nauczania, z
uwzglêdnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów uczniów, prowadzonych na zakoñczenie danego etapu nauki,
b) zakwalifikowanie siê uczniów do grupy laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa,
c) zajêcie przez uczniów lub zespó³ 1–3 miejsca
w innych konkursach, turniejach, zawodach,
przegl¹dach itp. na szczeblu województwa lub
1 miejsca na szczeblu gminy (rejonu),
2) w zakresie pracy wychowawczej:
a) prowadzenie urozmaiconej dzia³alnoœci wychowawczej w szkole, klasie (grupie) np. wycieczki, udzia³ w imprezach, koncertach, spektaklach
teatralnych, wystawach, spotkaniach itp.
b) organizowanie udzia³u dzieci i m³odzie¿y w pracach spo³ecznych na rzecz œrodowiska,
c) przygotowanie i zorganizowanie uroczystoœci
szkolnej lub imprezy miêdzyszkolnej o znacz¹cych walorach poznawczych, wychowawczych
i artystycznych.
3) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) organizowanie pomocy i opieki uczniom i wychowankom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
b) udzielanie pomocy dzieciom zagro¿onym niedostosowaniem spo³ecznym, maj¹cym trudnoœci w nauce,
c) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
spo³ecznej wœród m³odzie¿y.
3. Dodatkowe kryteria przyznawania nagród dyrektorom i wicedyrektorom:
1) osi¹ganie trwa³ego wzrostu efektów pracy kierowanej przez siebie grupy nauczycieli,
2) osi¹ganie przez szko³ê dobrych wyników nauczania,
3) osi¹ganie przez uczniów szko³y znacz¹cych wyników w konkursach i olimpiadach oraz turniejach
lub zawodach miêdzyszkolnych, wojewódzkich i
krajowych,
4) wzorowa organizacja i planowanie pracy szko³y,
5) wzorowa wspó³praca ze œrodowiskiem,
6) zaanga¿owanie, przedsiêbiorczoœæ i umiejêtnoœæ
wykorzystania mo¿liwoœci wynikaj¹cych z samodzielnego gospodarowania maj¹tkiem szko³y,
7) systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej i
usprawnianie warunków pracy.
4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawieraæ dane osobowe oraz uzasadnienie.
Wnioski nale¿y sk³adaæ odpowiednio: w sekretariacie Urzêdu Gminy lub w sekretariatach szkó³.
5. Nagrody przyznawane s¹ okazjonalnie g³ównie z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

6. Nagrody mog¹ byæ przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.
7. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje:
a) dyrektor szko³y dla nauczycieli i wicedyrektorów,
b) Wójt Gminy Suchy D¹b dla dyrektorów szkó³, po
zasiêgniêciu opinii nauczycielskich zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w szkole.
8. Terminy sk³adania wniosków:
a) z okazji Dnia Edukacji Narodowej – do 30 wrzeœnia,
b) z innych okazji – na 2 miesi¹ce przed planowana
uroczystoœci¹.
§7
Dodatek za wys³ugê lat
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. Szczegó³owe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniaj¹cych do dodatków za wys³ugê lat okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 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. 181).
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w
pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub koniecznoœci osobistego sprawowania opieki na dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. 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 stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca.
§8
Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim
lub w mieœcie licz¹cym do 5 tysiêcy mieszkañców,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin w szkole podstawowej lub gimnazjum i posiadaj¹cemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
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1) przy jednej osobie w rodzinie – 42,00 z³,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 56,00 z³,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 70,00 z³,
4) przy czterech osobach i wiêcej w rodzinie – 84,00 z³.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie
okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten
dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Suchy D¹b.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku chorobowego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powo³anym do s³u¿by wojskowej zawarta by³a
umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który
umowa by³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
9. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o której mowa w § 8 ust 3 nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ
dyrektora szko³y (placówki), a dyrektor szko³y Wójta
Gminy.
§9
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2006 roku.

1550
UCHWA£A Nr XXXVII/213/2006
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie zmiany treœci regulaminów wynagrodzeñ
dla nauczycieli w roku 2006 stanowi¹cych za³¹cznik
do Uchwa³y Nr. XXXV /197/ 2005 Rady Gminy Liniewo
z dnia 29 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z
2001 roku Nr.142 poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2003 Nr 118 poz. 1112 ze zm.), Rada Gminy w Liniewie uchwala co nastêpuje:
Zmienia siê treœæ za³¹czników do uchwa³y Rady Gminy Liniewo Nr XXXV/197/2005 z dnia 29 grudnia 2005
w sposób nastêpuj¹cy:
§1
W regulaminie dodatku motywacyjnego
— § 3 otrzymuje brzmienie:
1. „Wysokoœæ funduszu dla placówki oœwiatowej z
terenu gminy nalicza Urz¹d Gminy w wysokoœci
3,5% œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty na jeden etat kalkulacyjny, powiadamiaj¹c dyrektora danej szko³y(zgodnie z art. 30 Karty
Nauczyciela ust. 3).
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
przekroczyæ 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.”
— § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Podstaw¹ przyznawania dodatku motywacyjnego
s¹ dokonania ustalone w toku analizy dzia³alnoœci placówki na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
za I pó³rocze (w styczniu) i rok szkolny (w czerwcu) uwzglêdniaj¹c ustalone kryteria tego dodatku
odrêbnie ustalone dla ka¿dej szko³y.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ do
koñca roku bud¿etowego.
§2
W regulaminie dodatku za warunki pracy
— § 1 otrzymuje brzmienie:
Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u prac trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia w warunkach okreœlonych w przepisach
§ 8 i § 9 rozporz¹dzenia. (Dz. U. 2005. 22. 181)
§3
W regulaminie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz inne sk³adniki wynagrodzenia:
Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach z piêciodniowym tygodniem pracy, którzy w dniu wolnym od pracy
realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane,
zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo – wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia
wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie w wysokoœci ustalonej w sposób okreœlony w przypisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Liniewo
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski
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Regulamin
dodatku motywacyjnego
§1
Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest
wykonanie zadañ nauczyciela wykraczaj¹cych poza obowi¹zki ustawowe a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno–wychowawczych.
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych we wspó³pracy z rodzicami,
c) jakoœæ œwiadczonej pracy, zwi¹zanej ze stanowiskiem, dodatkowym zajêciem lub zadaniem,
d) posiadanie pozytywnej oceny pracy,
§2

b) nauczycielowi zmieniaj¹cemu miejsce pracy z przeniesieniem na terenie gminy od zaraz, po zasiêgniêciu opinii dyrektora z poprzedniej placówki.
c) nauczycielowi rozpoczynaj¹cemu pracê po up³ywie
okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych wyników
pracy w trybie art. 9c ust. 1 pkt.1 ustawy Karta Nauczyciela.
§7
1. Nauczyciele pe³ni¹cy funkcje doradców metodycznych, których wynagrodzenie jest gwarantowane w
bud¿ecie gminy, zachowuj¹ prawo do dodatku motywacyjnego na zasadach ogólnych.
2. Przyznanie wskaŸnika wy¿szego ni¿ wymieniony w
ust. 1 mo¿e nast¹piæ po konsultacji z ich bezpoœrednim prze³o¿onym.
§8

Fundusz na dodatek motywacyjny oblicza siê mno¿¹c iloœæ pedagogicznych etatów kalkulacyjnych przez
stawkê dodatku ustalon¹ corocznie i podawan¹ w uchwale Rady Gminy.

O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel powiadamiany jest przez dyrektora lub organ prowadz¹cy
na piœmie.

§3

§9

1. Wysokoœæ funduszu dla placówki oœwiatowej z terenu gminy nalicza Urz¹d Gminy w wysokoœci 3,5%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty na
jeden etat kalkulacyjny, powiadamiaj¹c dyrektora danej szko³y(zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela ust. 3).
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e przekroczyæ 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

§4
1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szko³y w ramach posiadanych œrodków po zaopiniowaniu przez dzia³aj¹ce zwi¹zki zawodowe
szczebla zak³adowego i po konsultacji z Rad¹ Pedagogiczn¹, a dla dyrektora Wójt Gminy po zasiêgniêciu opinii ponad zak³adowych organizacji
zwi¹zkowych nauczycieli.
2. Nauczycielowi uzupe³niaj¹cemu etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor jednostki
zatrudniaj¹cej po konsultacji z dyrektorem placówki
w której nauczyciel uzupe³nia etat.
§5
1. Podstaw¹ przyznawania dodatku motywacyjnego s¹
dokonania ustalone w toku analizy dzia³alnoœci placówki na posiedzeniu Rady Pedagogicznej za I pó³rocze (w styczniu) i rok szkolny (w czerwcu)
uwzglêdniaj¹c ustalone kryteria tego dodatku odrêbnie
ustalone dla ka¿dej szko³y
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ do
koñca roku bud¿etowego.
§6
W ramach posiadanych œrodków dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany:
a) osobie nowoprzyjêtej z innej placówki oœwiatowo–
wychowawczej po przepracowaniu 1 roku szkolnego,
a przerwa w zatrudnieniu nie by³a d³u¿sza ni¿ 3 miesi¹ce,

REGULAMIN
dodatku funkcyjnego
§1
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci okreœlonej w §2 niniejszego regulaminu.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
§2
1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa § 1
ustala kwotowo w zale¿noœci od iloœci oddzia³ów w
szkole w nastêpuj¹cej wysokoœci:
a) do 4 oddzia³ów klasowych – 240 z³
b) od 5 do 6 oddzia³ów klasowych – 300 z³
c) od 7 do 8 oddzia³ów klasowych – 360 z³
d) od 9 do 10 oddzia³ów klasowych – 420 z³
e) od 11 do 12 oddzia³ów klasowych – 480 z³
f) od 13 do 14 oddzia³ów klasowych – 540 z³
g) od 15 do 16 oddzia³ów klasowych – 600 z³
h) od 17 do 18 oddzia³ów klasowych – 660 z³
i) powy¿ej 18 oddzia³ów klasowych – 720 z³
2. Dodatek okreœlony w ust. 1 zwiêksza siê w zale¿noœci
od iloœci uczniów w szkole w nastêpuj¹cej wysokoœci:
a) od 100 uczniów – 48 z³
b) od 101 od 150 uczniów – 60 z³
c) od 151 od 200 uczniów – 72 z³
d) od 201 od 250 uczniów – 84 z³
e) od 251 od 300 uczniów – 96 z³
f) od 301 od 350 uczniów – 108 z³
g) od 351 od 400 uczniów – 120 z³
h) od 401 od 450 uczniów – 132 z³
i) powy¿ej 450 uczniów – 144 z³
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3. Dodatek funkcyjny okreœlony w § 2 pkt.1 zwiêksza
siê o 40% je¿eli placówka oœwiatowa nie zatrudnia
pracownika administracyjnego.
4. W przypadku powo³ania zastêpcy dyrektora placówki przys³uguje mu dodatek funkcyjny w wysokoœci
60% dodatku funkcujnego dyrektora tej placówki.
§3
Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym, ¿e nauczycielowi któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy:
— w szko³ach podstawowych i gimnazjum 20 z³
— przedszkolach 30 z³
b) funkcjê opiekuna sta¿u w wysokoœci 20 z³
c) w klasach ³¹czonych dodatek za wychowawstwo
zwiêksza siê o 25 %
§4
Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa § 1–3
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji a je¿eli
powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od
tego dnia.
§5
Dodatki funkcyjne, o których mowa § 4 nie przys³uguj¹ w okresie:
— nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
— urlopu dla poratowania zdrowia,
— za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze,
— od dnia, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
obowi¹zków do których jest przypisany ten dodatek
z innych powodów.
§6
Dyrektorowi szko³y przys³uguje tylko jeden dodatek
funkcyjny.
§7
Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
REGULAMIN
dodatku mieszkaniowego
§1
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany „dodatkiem” przys³uguje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin w szko³ach na terenie
Gminy Liniewo i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska nauczyciela.
§2
Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zale¿y od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie;
a) przy jednej osobie w rodzinie…………………..42 z³
b) przy dwóch osobach w rodzinie………………...56 z³
c) przy trzech osobach w rodzinie………………….70 z³
d) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie………84z³

§3
Do cz³onków rodziny, o których mowa §2 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego
wy³¹cznym utrzymaniu.
§4
Nauczycielowi i jego ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoœci okreœlonej w §2.
Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
§5
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o
których mowa w §4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

§6
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
a) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie.
§7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego.
§8
Nauczyciel któremu wyp³acany jest dodatek, obowi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okolicznoœciach maj¹cych wp³yw na wysokoœæ podstawy
wymiaru dodatku. Nie zg³oszenie omawianych okolicznoœci w terminie 1 miesi¹ca od dnia ich zaistnienia powoduje zawieszenie wyp³aty dodatku na okres 6 miesiêcy
i jednoczeœnie zwrot nienale¿nie pobranych nale¿noœci
z tego tytu³u.
§9
Prawo do dodatku wygasa:
a) od dnia, w którym usta³y warunki uprawniaj¹ce do
pobierania zasi³ku,
b) od dnia zaprzestania œwiadczenia pracy lub rozwi¹zania stosunku pracy z nauczycielem.
§ 10
Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
REGULAMIN
nagród ze specjalnego funduszu nagród
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§1
Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych
œrodków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli ustala
organ prowadz¹cy, z tym ¿e;
a) 0,8% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora,
b) 0,2% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
Wójta Gminy.
§2
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy.
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest
w szczególnoœci od spe³niania przynajmniej jednego z
poni¿szych warunków:
a) wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
b) otrzymania w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej szeœæ miesiêcy,
c) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
§3
Nagrody przyznaj¹:
a) ze œrodków, o których mowa w §1 pkt a – dyrektor
po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i organizacji zwi¹zkowych nauczycieli dzia³aj¹cych w tej placówce,
b) ze œrodków, o których mowa w §1 pkt b – Wójt Gminy.
§4
Nagrody, o których mowa w §1 niniejszego regulaminu s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W
uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod¹ organu
prowadz¹cego mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê
w innym czasie.
§5
Tryb zg³oszenia kandydatów do nagrody
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy mo¿e wyst¹piæ:
1) dla nauczyciel:
a) dyrektor szko³y,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) zak³adowe organizacje zwi¹zkowe zrzeszaj¹ce nauczycieli,
2) dla dyrektora szko³y mo¿e równie¿ wyst¹piæ:
1) wizytator Kuratorium Oœwiaty terytorialnie odpowiedzialny za gminê
2) kierownik referatu oœwiaty
3) rada pedagogiczna
4) rada rodziców
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szko³y mo¿e równie¿ wyst¹piæ:
1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,
3) zwi¹zki zawodowe zrzeszaj¹ce nauczycieli (dzia³aj¹ce w szkole),

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodê nale¿y podaæ
konkretne i wymierne efekty osi¹gane przez osobê
nominowan¹ do nagrody w okresie ostatnich 3 lat
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nale¿y sk³adaæ do 15 wrzeœnia odpowiednio:
1) o nagrodê Wójta Gmina do Urzêdu Gminy
2) o nagrodê dyrektora do sekretariatu szko³y.
5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy sk³adane przez dyrektora szko³y, radê rodziców wymagaj¹
wczeœniejszego ich zaopiniowania przez radê pedagogiczn¹.
§6
Nauczyciel lub dyrektor któremu zosta³a przyznana
nagroda otrzymuje dyplom wraz z uzasadnieniem a odpis umieszcza siê w jego teczce akt osobowych.
REGULAMIN
DODATKU ZA WARUNKI PRACY
§1
Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u prac trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia w warunkach okreœlonych w przepisach §8 i §9
rozporz¹dzenia. (Dz. U. 2005.22. 181)
§2
Wysokoœæ dodatku, o którym mowa uzale¿niona jest
od:
a) stopnia trudnoœci, uci¹¿liwoœci oraz szkodliwoœci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
b) wymiaru czasu prac realizowanych w warunkach o
których mowa w §1.
§3
a) Wysokoœæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §1, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy w
odpowiedniej czêœci proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych warunkach.
b) nauczyciel pracuj¹cy w klasach ³¹czonych otrzymuje zwiêkszenie stawki godzinowej o 25% za ka¿d¹
przepracowan¹ w tej klasie godzinê.
§4
Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
REGULAMIN
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW
ORAZ INNE SK£ADNIKI WYNAGRODZENIA
§1
1. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach z piêciodniowym tygodniem pracy, którzy w dniu wolnym od
pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ
innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie w wysokoœci ustalonej w sposób okreœlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5
Karty Nauczyciela.
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§2

§7

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkami za warunki pracy) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której jest 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. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego, rozpoczêcia lub zakoñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
c) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
— traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.

Za zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze (je¿eli nauczyciel nie uzyska³ innego dnia wolnego)
nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie jak za cztery
efektywnie przepracowane godziny ponad wymiarowe
wynikaj¹ce z planu pracy szko³y uzgodnione i zatwierdzone przez Organ Prowadz¹cy (konkursy, zawody sportowe - co najmniej gminne, wycieczki).

§3
1. 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 okreœlonych 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.
2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ
jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w
planie organizacyjnym.

REGULAMIN
dodatku za wys³ugê lat
§1
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z póŸniejszymi
zmianami) oraz § 5 rozporz¹dzenia.
§2
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, równie¿
za okres urlopu dla poratowania zdrowia. Dodatek
przys³uguje za dni nieobecnoœci w pracy z powodu
niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z
ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³at wynagrodzenia.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§1
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów sprawuj¹
dyrektorzy szkó³.
§2
Kontrolê realizacji regulaminów sprawuje osoba upowa¿niona przez Wójta Gminy.
§3

§4

Ka¿dy pracownik ma prawo do wgl¹du do regulaminów oraz dokonywania odpisów lub kserokopii.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.

§4

§5

Kwoty wyliczonych dodatków zaokr¹gla siê do pe³nych dziesi¹tek groszy w górê.

Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnych zastêpstw
ustala siê tak, jak za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹.

§5

§6
Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 2 i 5
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane i na które jest odpowiednia dokumentacja.

Regulaminy zosta³y uzgodnione przez Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Liniewie i Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ
„Solidarnoœæ" Pracowników Oœwiaty i Wychowania Ziemi Koœcierskiej.
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